Вх. № .............................................
Дата ................................................

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

МОЛБА

от
Инициативен комитет за произвеждане на местен референдум за Морската градина и
крайбрежната зона на град Варна чрез подписка .
( три имена / наименование и юридическа форма - )

Представляван от: Юлиян Атанасов Чолаков.
В качеството на: Председател на инициативния комитет .
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, Варна 9004
ЕГН: 5409161102, тел. 0888491445
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ,

Моля да бъдем освободени от задължение за регистрация на основание чл.46, ал.1 от
Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация
(ПДКЗЛДНА) по следните критерии :
( маркирайте поне един от посочените критерии )

Х обработваме лични данни със съгласието на физическото лице за срок не по-дълъг
от шест месеца;
данните се обработват в публични регистри на основата на закони, които
осигуряват реда за достъп и мерките за защита;
обработвам данни, свързани само с трудови или членствени правоотношения, и
броят на лицата, за които се обработват данните, са не повече от 15.

□
□

Известни са ни разпоредбите на чл.18 от ЗЗЛД * и на чл.46, ал.5 от ПДКЗЛДНА**.

За деклариране на вписани неверни обстоятелства се носи наказателна отговорност по чл.313 от
Наказателния кодекс.

(2) Заявлението съдържа:
1. данните, идентифициращи администратора на лични данни и неговия представител, ако има такъв;
2. целите на обработване на личните данни;
3. категориите физически лица, чиито данни се обработват, и категориите лични данни, отнасящи се до тях;
4. получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити;
5. предлаганото предоставяне на данни в други държави;
6. общото описание на мерките, предприети съгласно чл. 23, позволяващо изготвянето на предварителна оценка на тяхната целесъобразност.
(3) Администраторът уведомява комисията за всяка промяна на данните по ал. 2 преди нейното извършване. В случаите, когато такава
промяна е предвидена в закон, уведомяването се извършва в 7-дневен срок от влизането в сила на съответния закон.
(4) В случаите, когато администраторът не е вписан в регистъра по чл. 10, ал. 1, т. 2, той е длъжен да предостави данните по ал. 2 на всяко
лице при поискване.
**
чл.46, ал.5 от ПДКЗЛДНА: Освобождаването от задължение за регистрация не изключва тези администратори от контрола на комисията
по ЗЗЛД.

