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Член 15 
Право на достъп на субекта на данните 

1. Субектът на данните има право да получи от администратора потвърждение дали се 
обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и 
следната информация: 
    а) целите на обработването; 
    б) съответните категории лични данни; 
    в) получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити 
личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни 
организации; 
    г) когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако 
това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; 
    д) съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване 
на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта 
на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; 
    е) правото на жалба до надзорен орган; 
    ж) когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична 
информация за техния източник; 
    з) съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително 
профилирането, посочено в член 22, параграфи 1 и 4, и поне в тези случаи съществена 
информация относно използваната логика, както и значението и предвидените 
последствия от това обработване за субекта на данните. 

2. Когато личните данни се предават на трета държава или на международна организация, 
субектът на данните има право да бъде информиран относно подходящите гаранции по 
член 46 във връзка с предаването. 

3. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на 
обработване. За допълнителни копия, поискани от субекта на данните, администраторът 
може да наложи разумна такса въз основа на административните разходи. Когато субектът 
на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се 
предоставя в широко използвана електронна форма, освен ако субектът на данни не е 
поискал друго. 

4. Правото на получаване на копие, посочено в параграф 3, не влияе неблагоприятно 
върху правата и свободите на други лица. 

 


