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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 69м 

 Право на коригиране или изтриване на 

лични данни от оперативен характер 

и ограничаване на обработването 

 1. Всеки субект на данни има 

право да поиска от агенциите и 

мисиите на Съюза да коригират без 

излишно забавяне неточните лични 

данни от оперативен характер, 

свързани с него. Като се имат предвид 

целите на обработването, субектът 

на данните има право непълните 

лични данни от оперативен характер 

да бъдат попълнени, включително 

чрез предоставяне на допълнителна 

декларация. Агенциите и мисиите на 

Съюза изтриват личните данни от 

оперативен характер без излишно 

забавяне, а субектът на данните има 

право да поиска от агенциите и 

мисиите на Съюза да изтрият 

незабавно свързаните с него лични 

данни от оперативен характер, 

когато при обработката на данните 

са нарушени разпоредбите на членове 

69б, 69в или 69з или когато личните 

данни от оперативен характер 

трябва да бъдат изтрити с цел 

изпълнение на правно задължение, 

обвързващо за агенциите и мисиите 

на Съюза.  

Вместо да извършат изтриване 

агенциите и мисиите на Съюза 

ограничават обработването, когато: 

 а) точността на оперативните 

лични данни се оспорва от субекта на 

данните и тяхната точност или 

неточност не може да бъде 

проверена; или 

 б) оперативните лични данни 

трябва да бъдат запазени за 

доказателствени цели. 
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 2. Когато обработването е 

ограничено съгласно параграф 1, втора 

алинея, буква а), агенциите и мисиите 

на Съюза информират субекта на 

данните, преди да премахнат 

ограничението по отношение на 

обработването. Ограничените данни 

се обработват единствено с оглед на 

целта, поради която тяхното 

заличаване е било възпрепятствано. 

 3. Агенциите и мисиите на Съюза 

информират в писмена форма 

субекта на данните за всеки отказ за 

коригиране или изтриване на лични 

данни от оперативен характер, или 

ограничаване на обработването, 

както и за причините за отказа. 

Агенциите и мисиите на Съюза могат 

да ограничат изцяло или частично 

задължението за предоставяне на 

такава информация, в степен, при 

която такова ограничаване 

представлява необходима и 

пропорционална мярка в едно 

демократично общество, като 

надлежно се вземат под внимание 

основните права и легитимните 

интереси на засегнатото физическо 

лице, за да: 

 а) се избегне възпрепятстването 

на официални или съдебни 

проучвания, разследвания или 

процедури; 

 б) се избегне неблагоприятно 

влияние върху предотвратяването, 

разкриването, разследването и 

наказателното преследване на 

престъпления или изпълнението на 

наказания; 

 в) се защити обществената 

сигурност на държавите членки; 

 г) се защити националната 

сигурност на държавите членки; 

 д) се защитят правата и 

свободите на други лица. 
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 4. Агенциите и мисиите на Съюза 

уведомяват субекта на данните за 

възможността за подаване на жалба 

до Европейския надзорен орган по 

защита на данните или за търсене на 

защита по съдебен ред пред Съда на 

Европейския съюз. 

 5. Агенциите и мисиите на Съюза 

уведомяват за коригирането на 

неточни оперативни лични данни 

компетентния орган, от който 

произхождат въпросните данни.  

 6. Когато лични данни от 

оперативен характер са коригирани 

или изтрити, или обработването им 

е ограничено съгласно параграфи 1, 2 и 

3, агенциите и мисиите на Съюза 

уведомяват получателите и ги 

информират, че трябва да коригират 

или изтрият личните данни от 

оперативен характер, или да 

ограничат обработването на 

личните данни от оперативен 

характер, за което носят 

отговорност. 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

 


