ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА
Моля изберете как искате да упражните правата си:
лично

чрез изрично упълномощено от Вас лице
(в този случай към заявлението се прилага и съответното пълномощно)

І. Начин на подаване:
На място в офиса на ЕОС Матрикс
Искането може да бъде направено в офиса ни, намиращ се на следния адрес: ЕОС МАТРИКС ЕООД,
гр. София, ж.к. „Малинова долина“, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 6
По електронен път
Ако решите да направите искане по електронен път, използвайте следния адрес за електронна
кореспонденция: DPO@eos-matrix.bg. В полето „Тема“ напишете „Искане за предоставяне на достъп
до лични данни“.
Подпишете образеца с квалифициран електронен подпис.
Ако получим искане, което не е подписано с квалифициран електронен подпис, ще Ви помолим да
удостоверите самоличността си по друг начин – чрез представяне на официален документ за
самоличност, в офиса на дружество.
Изискването за квалифициран електронен подпис не се прилага за служители на дружеството, при
положение, че копието от личните данни се предава лично.

ІІ. Моля, попълнете с печатни букви и отбележете с “Х”, където е необходимо.
Полета отбелязани с * са задължителни, за да се обработи заявлението.
Данни за физическото лице, което желае да осъществи право:

Три имена*:
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или Дата на раждане на лицето*:
Адрес за кореспонденция*:
Лична карта №/документ за самоличност на чужденец №
издаден на
г. от
, със срок на валидност

г.

Телефон:
Имейл:
Имена на пълномощника:

ЕОС Матрикс ЕООД

ул. Рачо Петков Казанджията
Сграда Матрикс Тауър, ет. 6
София 1766

Тел. +359 2 976 0800
Факс +359 2 489 9468

bg.eos-solutions.com
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ІІІ. Описание на искането*:
Моля, опишете Вашето искане. За да Ви бъдем по-полезни, бихме искали да знаем и подробности
относно причините за него.
Моля да посочите кое точно право искате да упражните, както и да посочите информацията/
дейностите по обработването, за които се отнася искането, за да можем да отговорим на Вашето
запитване:

ІV. Предпочитана форма за обратна комуникация по заявлението*:
писмено на адрес за кореспонденция
по електронен път на електронен адрес за кореспонденция
друго:

Подпис:
Три имена:………………………………………………………
Дата:…………………….

ЕОС Матрикс ЕООД

ул. Рачо Петков Казанджията
Сграда Матрикс Тауър, ет. 6
София 1766

Тел. +359 2 976 0800
Факс +359 2 489 9468

bg.eos-solutions.com
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