До ЧСИ Станимира Костова - Данова
Рег.№ 718, Район на действие – Варна
гр. Варна , ул. „Воден“ № 7
sis_718@abv.bg
ИСКАНЕ
от Юлиян Атанасов Чолаков
Адрес: бул. „Владислав Варненчик“ № 133, бл.40, вх.А, ап.43, гр. Варна 9004
ОТНОСНО Предоставяне на достъп до обработвани мои лични данни, на основание
чл.15 пар.1 и пар.3 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27.04.2016г.
(Общия регламент относно защита на личните данни, тъй нар. Регламент GDPR)
Уважаема госпожо Частен съдебен изпълнител,
Настоящото искане е подадено по електронната поща на адрес sis_718@abv.bg,
подписано с КЕП.
Съгласно чл.15 пар.1 и пар.3 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от
27.04.2016г., субектът на обработваните лични данни има право да получи от
администратора достъп до тях, като при подадено искане по електронен път
информацията и копията от документите се предоставят по възможност в широко
използвана електронна форма. Според мене, такава форма е електронният PDF формат.
Съгласно чл.16 ал.1 от ЗЧСИ, ЧСИ има право на достъп до лични данни на
длъжника, когато това е нужно за целите на изпълнението. Като администратор на лични
данни, в своята дейност ЧСИ е задължен да обработва личните данни по прозрачен за
субектите на данните начин и да гарантира, че обработва такива лични данни единствено
за целите на българското законодателство и в съответствие с принципите и изискванията
на Общия регламент за Защита на личните данни“ и не разкрива обработените лични
данни на трети лица, освен в случаите, предвидени в нормативен акт.
С оглед гореизложеното, моля на основание чл.15 от Регламент (ЕС) 2016/679
(Право на достъп на субекта на данните), да ми предоставите потвърждение дали във
Вашата кантора се обработват лични данни, свързани с мене като физическо лице и ако
това е така, да ми предоставите достъп до тези данни и цялата информация за тях в
изчерпателен вид (букви от „а“ до „ж“ от пар.1 от чл.15 от Регламент (ЕС) 2016/679),
както и копие от тях, ведно с означенията, резолюциите и отбелязванията върху всички
относими вътрешнослужебни, входящи и изходящи документи и писма от
кореспонденции с други субекти, включително съдържащите се данни в специални
регистри; разписки; списъци; резолюции; разпореждания; удостоверения; определения;
решения; призовки и съобщения; изпълнителни листове; входяща и изходяща
кореспонденция с институции, органи на власт, публични изпълнители, държавни и
частни съдебни изпълнители и други органи и лица – независимо от тяхното качество,
както и информация за тяхното обработване по повод и във връзка с изпълнението на
функциите на ЧСИ, в широко използвана електронна форма, например PDF формат (пар.3
изр.1 и изр.3 от чл.15 от Регламент (ЕС) 2016/679), на адрес julian_cholakov@abv.bg за
целия период от встъпването Ви в длъжност и подписването на клетвения лист до датата
на получаването на достъпа до данните.
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Настоящото искане е особено наложително, след като във Вашата кантора ми се
отказва копие от документите в заведените срещу мене изпълнителни дела, а при
справката на място на 15.11.2019г, документите в папката с изпълнително дело
№ 20167180400325 с взискател Адм. съд – Варна (!) се оказаха неномерирани, като имам
основание да се съмнявам, че някои от тях са със спорна достоверност, невярно
съдържание, неправомерно подменени или добавени със задна дата – от Вас или от Ваши
служители. На Вас Ви е известно, че по мое настояване, те бяха номерирани, но погрешно,
а неправилното номериране е отделна предпоставка за манипулации, ако документите не
бъдат сканирани или копирани и копията предоставени на страната.
Отделен е въпросът за самочувствието, с което кантората Ви не изпълнява с месеци
изричните указания на ВОС в писмо изх.№ 12811/09.12.2019г. с приложен заверен препис
от определение № 3501/03.12.2019г., получено на 10.12.2019г. и в писмо
изх.№ 13012/12.12.2019г. с указания за администриране на приложената жалба, получено
на 13.12.2019г. Няма данни тази жалба срещу Вашите действия да е администрирана и
изпратена на ВОС, нито на заинтересования взискател по изпълнителното дело – Адм.
съд – Варна в определения в закона тридневен срок, като по този начин се бави и
съдебната защита срещу Вашите действия, като чувството за недосегаемост и спрямо съда
е основателен повод да се съмнявам за наличието на нерегламентирани взаимоотношения
с лица на ръководни позиции в съдебната власт, която в случая се явява и взискател по
изпълнително дело № 20167180400325 (Адм. съд – Варна), и арбитър (ВОС).
В тази връзка, моля исканите данни да ми бъдат предоставени незабавно във връзка
със защитата ми по образуваните срещу мене изпълнителни дела при Вас, както и по
всички съдебни и други производства, към които Вашите действия имат отношение.
Приложения:
Копия от писма изх.№ 12811/09.12.2019г. и изх.№ 13012/12.12.2019г. на ВОС.

Гр. Варна, 10.02.2020г.

С уважение: Юлиян Чолаков
(подписано с КЕП)
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