До ЧСИ Станимира Костова - Данова
Рег.№ 718, Район на действие – Варна
гр. Варна , ул. „Воден“ № 7
sis_718@abv.bg
ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до информация
от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО данни за указания от органите на Камарата на ЧСИ, на които се
позовават служителите в кантората, за да отказват копия от изпълнителните дела
Уважаема госпожо Частен съдебен изпълнител,
При мои справки по телефона на 13.11.2019г. и в кантората Ви на 15.11.2019г. се
оказа, че различни служители се позовават на решение на Общото събрание на Камарата
на ЧСИ, свързано с влизането в сила на Общия регламент за личните данни, като
основание за отказ да изготвят копие от изпълнителното дело по молба на длъжника. По
този повод, моля на основание ЗДОИ да ми бъде предоставена следната информация:
1. Данни за датата, означението и съдържанието на решението на Общото събрание
на камарата на ЧСИ, сочено в кантората като основание за отказ за изготвяне на копие от
изпълнителното дело, както и копие от него.
2. Данни има ли в кантората забрана за длъжниците да снимат с фотоапарат или
камера документите в изпълнителните дела, в които са обработени техните собствени
лични данни – да или не и ако има, данни за нейното правно и фактическо основание.
3. Данни за официални или неофициални указания от Камарата на ЧСИ, валидни
за ЧСИ рег.№ 718, относно прилагането на чл.37а от ЗЗЛД (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.),
свързани с ограничаването на правата на субектите на личните данни, длъжници по
изпълнителни дела, включително на образуваните за събиране на публични задължения.
Моля решението за предоставяне на информацията и самата информация,
включително копията от относимите документи, да ми бъдат предоставени по електронен
път на адрес julian_cholakov@abv.bg в pdf или друг широкодостъпен формат. Ако
исканата информация съдържа защитени лични данни или други правнозащитени тайни,
те да бъдат заличени, за да ми бъде предоставена останалата част.
При разглеждането на заявлението да се вземе предвид, че за получаването и
разгласяването на исканата информация е налице надделяващ обществен интерес, тъй
като се цели повишаването на прозрачността на задължен по ЗДОИ субект, както и
разкриването на данни за нередности в служебния архив на кантората при обработването
на личните данни на длъжниците, затрудняващи съществено страните при подготовката
на собствената им защита чрез корупционно мотивирани или непрофесионални действия
на служителите при изпълнение на служебните им задължения. В случая това означава,
че е без значение дали исканата информация е служебна или с подготвителен характер и
за предоставянето ѝ не е необходимо съгласието на трети лица.
Гр. Варна, 19.11.2019г.

С уважение: Юлиян Чолаков

