Формуляр за искане за изтриване на лични данни
Моля, попълнете необходимата информация по-долу. Полетата, маркирани с * са
задължителни.
Име*
Фамилия*
Име на продукта*
Кредит № / ЕГН, ЛНЧ *
Моля, попълнете долните полета САМО ако желаете да се свържем с Вас, използвайки точно
тези данни. В противен случай ще се свържем с Вас, използвайки посочените в клиентския Ви
профил данни за контакт.
Имейл:
Телефонен номер:

Аз, долуподписаният, с настоящото желая да бъдат изтрити следните мои лични
данни, които се съхраняват в моя клиентски профил за горепосочения продукт.
Молим да имате предвид, че ако в момента ползвате някаква услуга или продукт от
нас, ние не можем да изтрием личните ви данни, докато ползвате същата тази услуга
или продукт.

❑
❑

Изтрийте всички мои лични данни и заличете моя клиентски профил, или
Изтрийте всички мои
лични данни освен:

❑

Изтрийте само
изброените лични
данни:

, или

.
ЗАБЕЛЕЖКА ЗА НЕПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ: Моля обърнете внимание, че съгласно чл. 17 (1)
а), чл. 17 (1) с), чл. 17 (3) от Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), ние не сме
длъжни да изтрием Вашите лични данни, ако:
а) Личните данни са необходими за постигане на целите, за които са събрани или
обработвани по някакъв начин;
б) Налице са други, по-силни от законовите, основания за обработването на личните
данни;
в) Обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на правно задължение
по правото на ЕС или по местното право; и
г) Обработването на лични данни е необходимо за установяването, упражняването или
защитата на правни интереси.
Моля да имате предвид, че ако исканият обем от лични данни за заличаване е толкова голям,
че нормалното функциониране на клиентския Ви профил стане невъзможно, „4финанс“ ЕООД
си запазва правото да изтрие целия Ви профил, дори и това да не е искано от Вас първоначално.
Дата*
Подпис*

