
 

Община Балчик е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита 
на личните данни и ЗЗЛД. Ние обработваме Вашите лични данни на законово основание за 
целите на желаната от Вас услуга.  Информация за защитата на Вашите лични данни може 
да получите на www.balchik.bg, или на хартиен носител в Центъра за услуги и информация 
на граждани. 

 

ДО КМЕТА  

НА ОБЩИНА БАЛЧИК 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ  

за обработка на лични данни 

 

Долуподписаният/та………………………………………………………………………………………………….………
…………………………ЕГН:………………………………… 

Данни за кореспонденция: 
гр./с.................................................ул.....................................................................................
e- mail (моля, попълнете само в случай, че желаете да получите отговор по 
електронна поща):...................................... 

В качеството ми на субект на лични данни и при условията на Общия регламент за 
защита на личните данни и Закона за защита на личните данни, във връзка с 
предоставено от мен предхождащо съгласие за събиране, обработване и съхраняване 
на следните мои лични данни: 
................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Дадено на администратора Община Балчик, ЕИК: 000852554със седалище и адрес на 
управление: 9600, гр. Балчик пл." 21-ви септември" № 6, по следния начин: 
......................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Във връзка със следната цел: 
.................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

с настоящото заявявам, че: 

Оттеглям съгласието си личните ми данни, посочени в това заявление, да бъдат 
събирани, обработвани и съхранявани за посочената цел/цели. 



 

Община Балчик е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита 
на личните данни и ЗЗЛД. Ние обработваме Вашите лични данни на законово основание за 
целите на желаната от Вас услуга.  Информация за защитата на Вашите лични данни може 
да получите на www.balchik.bg, или на хартиен носител в Центъра за услуги и информация 
на граждани. 

 

Декларирам, че оттеглям своето съгласие за обработване на лични данни свободно, 
изрично и относно всички посочени лични данни, съгласно собствената си воля и 
убеждение. 

Запознат съм, че имам право на възражения и жалби пред Комисия за защита на 
личните данни, която е надзорен орган в Република България, в случай че 
администраторът на лични данни продължи обработването на горепосочените данни 
след оттеглянето на съгласието с настоящото заявление. 

 

Дата: ……………………       Подпис:…………………………. 

 

 

 


