
Политика за защита на личните данни,  

прилагана от управляващо дружество „Компас Инвест“ АД 

 

Тази Политика за защита на личните данни („Политиката“) има за цел да предостави 

на субектите на данни, чиито лични данни „Компас Инвест“ АД обработва, по ясен и 

разбираем начин информация:  

• относно „Компас Инвест“ АД в качеството му на администратор на лични 

данни; 

• Лични данни на кои лица (субекти на данни) обработва „Компас Инвест“ АД; 

• Какви лични данни обработва „Компас Инвест“ АД; 

• Основанието, на което се основава обработването на лични данни от страна 

на „Компас Инвест“ АД, и целите, за които се осъществява такова 

обработване; 

• Задължително ли е предоставянето на лични данни и в кои случаи; 

• Какво представлява обработването на лични данни, осъществявано от 

„Компас Инвест“ АД; 

• На кои лица и в какви случаи „Компас Инвест“ АД може да разкрива лични 

данни; 

• Какъв е срокът на съхраняване на личните данни, които „Компас Инвест“ АД 

обработва; 

• Какви права имат субектите на данни във връзка с техните лични данни, 

обработвани от „Компас Инвест“ АД, и как тези права могат да бъдат 

упражнени; 

• Как „Компас Инвест“ АД гарантира сигурността на обработваните лични 

данни. 

Политиката не съдържа изчерпателно описание на мерките и процедурите, 

прилагани от „Компас Инвест“ АД с оглед изпълнение на задълженията му във връзка с 

обработването на лични данни, а е обобщава единствено основни аспекти във връзка с 

осъществяваната обработка за целите на информиране на субектите на данни, 

включително във връзка с възможността за упражняване на предоставените им в това им 

качество права. 

Кой е администратор на личните данни 

Администратор на Вашите лични данни е „Компас Инвест“ АД, ЕИК 175194972, със 

седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Възраждане, ул. Георг Вашингтон 

№ 19, ет. 2 („Дружеството“), представлявано от Ивайло Красимиров Ангарски и Милена 

Иванова Александрова заедно.  

В качеството си на администратор на Вашите лични данни Дружеството и неговите 

служители следва в най-висока степен да гарантират Вашите права и законни интереси, 

произтичащи от законодателството за защита на личните данни.  



Контакт с Дружеството във връзка с осъществяваното обработване на лични данни, 

както и с оглед упражняване на правата Ви на субект на данни може да бъде осъществен 

на посочения адрес на управление, както и на тел. 02/4219517 и електронна поща 

office@compass-invest.eu. 

 

Лица, чиито лични данни Дружеството обработва 

В качеството си на управляващо дружество, работодател и юридическо лице 

Дружеството влиза в отношения с различни лица, по повод и при осъществяването на които 

получава и обработва лични данни на различни категории физически лица (субекти на 

данни).  

Служители и други лица, работещи за Дружеството, кандидати за работа, 

членове на Съвета на директорите, акционери, техни представители и собственици 

За да функционира, Дружеството се нуждае както от съответно управление, така и 

от служители, които да осигурят осъществяването на дейността му. В тази връзка 

Дружеството установява отношения с различни категории лица и съответно обработва 

техни лични данни. Това са членовете на неговия съвет на директорите, служители на 

Дружеството (и лица, осъществяващи дейност по граждански договор с Дружеството) и 

кандидати за работа в Дружеството. Ако попадате в някоя от тези категории (сега или в 

миналото, при условие че не са изтекли сроковете за съхраняване на съответните данни), 

то Дружеството обработва Ваши лични данни.  

По изключение, Дружеството обработва лични данни и на други лица на основание 

тяхна връзка с негови служители – данни на лица, предоставени от служители на 

Дружеството (и приравнени в това отношение с тях лица) с оглед ползване на определени 

права, предоставени от трудовото и осигурителното законодателство (във връзка с 

ползване на определени видове отпуск, защита от уволнение и други).  

Доколкото зад Дружеството стоят определени лица – негови акционери, 

Дружеството обработва лични данни на такива лица, техни представители и действителни 

собственици, с оглед осъществяване на акционерните права и изпълнение на 

административни задължение във връзка с установяване на действителната собственост 

върху Дружеството. 

Клиенти (включително потенциални), акционери, техни представители и 

собственици 

Основната категория лица, с които Дружеството влиза в отношения, са неговите 

клиенти и потенциални клиенти – лица, на които Дружеството предоставя (или потенциално 

ще предоставя) услуги в рамките на притежавания от него лиценз. Клиенти в този смисъл 

са клиенти по договори за покупка и продажба на дялове/акции по управлявани от 

Дружеството колективни инвестиционни схеми (договорни фондове или инвестиционни 

дружества), клиенти по договори за управление на портфейл, клиенти по договори за 

инвестиционни консултации, персонифицирани колективни инвестиционни схеми и 



национални инвестиционни фондове по договори за управление на дейността, както и 

клиенти по договори за други услуги, които Дружеството може да предоставя съгласно 

притежавания лиценз. 

Когато тези клиенти са физически лица, Дружеството обработва техни лични данни. 

В допълнение, Дружеството обработва лични данни и на законните представители на 

своите клиенти (физически, но и юридически лица), пълномощници – физически лица, 

законни представители на пълномощници – юридически лица, действителни собственици. 

Ако попадате в някоя от тези категории, то Дружеството обработва Ваши лични данни. В 

допълнение, Дружеството обработва лични данни и на лица, които са видни политически 

личности и с които клиент, потенциален клиент или действителен собственик на такъв е 

свързан съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Доставчици 

Във връзка с предоставяните на клиенти услуги Дружеството влиза в отношения с 

различни доставчици на услуги – както ангажирани от него, така и доставчици на негови 

клиенти. Такива доставчици на услуги са основно депозитарни институции (съхраняващи 

финансови инструменти, издадени от управлявани от Дружеството предприятия за 

колективно инвестиране или притежавани от негови клиенти), депозитари на управлявани 

от Дружеството предприятия за колективно инвестиране, инвестиционни посредници, до 

които Дружеството подава нареждания за сделки с финансови инструменти на клиенти, 

доставчици на пазарна и финансова информация, на софтуер, на телекомуникационни 

услуги и други. В случай че сте законен представител на такъв доставчик или негово 

упълномощено лице във връзка с отношенията му с Дружеството, както и служител, 

отговарящ за някой аспект от отношенията на това лице с Дружеството, то Дружеството 

обработва Ваши лични данни. 

Длъжностни лица в администрацията на надзорни органи 

Дейността на Дружеството е обект на надзор от страна на различни държавни 

органи, в т.ч. Комисията за финансов надзор, Държавна агенция "Национална сигурност", 

Национална агенция по приходите, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", 

Комисията за защита на личните данни. Когато тези органи осъществяват надзорната си 

дейност спрямо Дружеството, Дружеството може да получи лични данни на служителите, 

които осъществяват тази дейност (проверяващи лица, актосъставители и други).   

Потребители на интернет страницата на Дружеството 

В случай че посещавате интернет страницата на Дружеството, Вие предоставяте 

свои лични данни като потребители на тази страница и съответно Дружеството обработва 

същите. 

Лични данни, които Дружеството обработва 

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която 

самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е Вашето име, 

адрес, финансова информация и други.  



В зависимост от това във връзка с какви отношения Дружеството обработва Ваши 

лични данни, това може да са данни в една или повече от посочените по-долу категории. 

Данни относно физическата идентичност – имена, ЕГН или друг личен 

идентификационен номер, адрес, данни от документ за самоличност (копие на документ за 

самоличност се обработва във връзка с установяването на отношения с клиенти съгласно 

приложимите изисквания), данни за контакт, онлайн идентификатори (IP адрес), данни от 

аудиозаписи и видеозаснемане. В качеството Ви на субект на данни, чиито лични данни 

Дружеството обработва, предмет на такова обработване могат да бъдат всички или част от 

тези данни, като конкретният вид данни се определя от това с оглед на какво отношение 

Дружеството обработва Ваши лични данни. Например, ако сте клиент на Дружеството, 

Дружеството обработва всички от посочените данни (евентуално с изключение на онлайн 

идентификатора, ако не ползвате интернет страницата на Дружеството, съответно 

аудиозаписване и видеозаснемане), ако сте представляващ доставчик, Дружеството 

вероятно обработва повечето от посочените данни (в зависимост от предоставените му във 

връзка с отношенията с доставчика, с горните изключения), ако сте служител на надзорен 

орган Дружеството вероятно обработва данни за имената, евентуално ЕГН (напр. при 

посочване в съставен акт за нарушение), данни за контакт, ако сте потребител на интернет 

страницата на Дружеството (и нямате други отношения с него), Дружеството обработва 

данни за Вашия онлайн идентификатор. 

Данни относно здравословно състояние – Дружеството обработва лични данни от 

тази категория само във връзка с отношения със свои служители и по повод упражняване 

на техни трудови и осигурителни права.  

Данни относно социалната идентичност – образование, професионален опит, 

квалификация, съдимост, наложени мерки за административна принуда, членство в 

професионална организация. Дружеството обработва лични данни от тази категория само 

във връзка с отношения със свои служители (или кандидати за заемане на длъжност), 

доколкото тези данни са необходими за преценка на съответствие с изискванията за 

заемане на длъжността, относно членовете на съвета на директорите му (и кандидати за 

такива), както и във връзка с отношения с клиенти на Дружеството по договори за 

доверително управление и инвестиционно консултиране във връзка с оценката за 

уместност на предоставяната услуга и категоризацията на клиента (данни за съдимост и 

наложени принудителни мерки на клиенти не се обработват). 

Данни относно семейната идентичност – семейно положение и връзки. 

Дружеството обработва лични данни от тази категория във връзка с отношения със свои 

служители, доколкото тези данни, доколкото предоставянето на тези данни се извършва 

във връзка с упражняване на права по трудовото или осигурителното законодателство. Във 

връзка с отношенията си с клиенти и потенциални клиенти Дружеството обработва данни 

за семейни връзки и в случаите, когато клиент, потенциален клиент или действителен 

собственик на клиент е свързано лице с видна политическа личност за целите на 

прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари. 

Данни относно икономическата идентичност – Дружеството обработва данни от 

тази категория във връзка с отношения със свои клиенти (данни за финансово състояние, 



произход на средства, търговски, професионални или други делови отношения с лица, 

които са видни политически личности, данъчна регистрация, банкова сметка, резултати от 

осъществяваната за клиента дейност)  във връзка с оценката за уместност на 

предоставяната услуга, за целите на противодействието на изпирането на пари и с оглед 

изпълнението на задълженията при предоставянето на услуги категоризацията на клиента. 

Дружеството обработва по изключение такива данни и във връзка с лица, които работят за 

него (банкова сметка за целите на изплащане на възнаграждения, данни във връзка с 

деклариране и установяване на конфликт на интереси). 

Данни относно поведение и предпочитания – инвестиционни цели, рисков профил, 

осъществени сделки с финансови инструменти, данни от интернет активност (посетени 

страници, посетени секции в интернет страницата на Дружеството, време на посещение, 

направени търсения и други), маркетингови данни (модели на поведение, предпочитания, 

удовлетвореност от предоставените услуги и други). Дружеството обработва данни от 

посочената категория във връзка с отношения с клиенти (инвестиционни цели, рисков 

профил, сделки, маркетингови данни, данни от интернет активност, когато клиентът ползва 

функционалности на интернет страницата на Дружеството във връзка с предоставяните 

услуги), потребители на интернет страницата му (данни от интернет активност), служители 

на дружеството (данни за интернет активност като резултат от наблюдението върху 

изпълнението на възложената дейност). 

Специални категории лични данни – Дружеството не обработва специални категории 

(чувствителни) лични данни (в т.ч. лични данни, разкриващи расов или етнически произход, 

политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални 

организации, генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на 

физическо лице, данни относно сексуалния живот или сексуална ориентация), като 

единствената категория чувствителни лични данни, които Дружеството може да обработва, 

са тези относно здравословно състояние на субекта на данни, които Дружеството получава 

с оглед изпълнение на свои задължения като работодател. 

Данни, предоставени от субекта на данните, и данни на трети лица 

По правило Дружеството обработва лични данни, предоставени от съответния 

субект на данните. В тези случаи Вие като субект на данните сте наясно с данните, които 

предоставяте за обработка (напр. данни, предоставени от Вас като клиент на Дружеството 

във връзка със сключването и изпълнението на договора за услуга). Дружеството приема, 

че получените лични данни в резултат на осъществени с Ваше знание аудиозаписи 

(клиентите на Дружеството следва да имат предвид, че такива се извършват с цел 

удостоверяване на осъществена комуникация), видеозаснемане (ако сте лице, 

извършващо дейност за Дружеството, или посещаващо офиса му по друга причина, напр. 

като клиент, следва да имате предвид, че Дружеството може да осъществява 

видеозаснемане с цел осигуряване на сигурността на помещенията, в които осъществява 

дейност, и/или с оглед проверка на изпълнението на дейността), запис на електронна 

комуникация (ако осъществявате комуникация с Дружеството по този начин, следва да 

имате предвид, че Дружеството записва и съхранява електронно обменяната информация), 

данни за поведението на съответния субект на данни на интернет страницата на 



Дружеството (за потребители на интернет страницата) или чрез устройства на Дружеството 

(напр. компютър, предоставен на служител) са предоставени от субекта на данни. За 

предоставени от субекта на данни се считат и данните, които се генерират в хода на 

изпълнение на възложени на Дружеството задължения (напр. данни относно формирания 

портфейл на клиент в хода на изпълнение на сключен договор). 

По изключение Дружеството може да обработва лични данни, предоставени от лице, 

различно от субекта на данни – в случаите, когато Дружеството е длъжно да обработва 

лични данни с оглед изпълнение на нормативни задължения (напр. с цел установяване на 

действителен собственик на клиент) и/или упражняване на права на субекти на данни (напр. 

при предоставяне на данни от служител за лице, във връзка с отношения с което 

служителят ползва определени права). 

В отделни случаи Дружеството може да обработва и данни, получени от публични 

източници (основно при извършване на проверки на клиенти за целите на 

противодействието на изпирането на пари). 

Лични данни на малолетни и непълнолетни лица 

Дружеството не обработва лични данни на малолетни и непълнолетни лица, освен 

в случаите, когато такива данни се предоставят от техни законни представители с цел 

предоставяне на услуги от страна на Дружеството на такива лица, с цел ползване на 

трудови или осигурителни права от правоимащи лица – служители на Дружеството, както и 

когато това е необходимо с цел изпълнение на нормативно задължение. 

 

Основание и цели на обработване 

Основание за обработване на лични данни  

Дружеството обработва лични данни само при наличие на някое от следните 

основания: 

- изпълнение на нормативно задължение на Дружеството, изискващо обработване 

на лични данни (например идентификация на потенциален клиент, събиране на 

информация за свързани с клиент лица – видни политически личности, установяване на 

изисквания за заемане на длъжност и други); 

- изпълнение на договор или извършване на действия по искане на субекта на 

данните преди (с оглед на) сключването на договор; 

- съгласие на субекта на данните за обработване на лични данни за конкретно 

определени цели (например за обработване на данни с маркетингови цели, включително с 

цел изпращане на маркетингови съобщения); 

- осигуряване на законни интереси на Дружеството или трето лица (освен ако 

интереси или основни права и свободи на субекта на данните са с предимство). 



Към настоящия момент Дружеството не обработва и не счита, че би могло да 

обработва, лични данни на друго допустимо от приложимата уредба основание. 

Основанието за обработване се преценява във връзка със събирането на всеки 

конкретен вид лични данни в зависимост от отношенията, във връзка с които тези данни се 

събират, както и с оглед допустимите действия по обработването на така събраните данни. 

Обработването на лични данни без основание е незаконосъобразно. В случай че 

Дружеството установи, че не е налице основание за обработване на лични данни от 

конкретен вид и/или за конкретен субект на данни, то незабавно прекратява обработването 

на тези лични данни, като изтрива/унищожава същите. 

Цели на обработване на лични данни  

Дружеството обработва лични данни с оглед на една или повече от следните цели: 

- Осигуряване на необходимия човешки ресурс за изпълнение на дейността на 

Дружеството и управлението на същия – набиране на служители, други лица, 

осъществяващи дейност по договор с Дружеството, развитие и стимулиране на 

служителите, включително осигуряване на необходимо обучение, определяне на 

възнаграждение и бонуси, проверка на изпълнението, прекратяване на отношенията, 

изпълнение на задълженията съгласно приложимото трудово и осигурително 

законодателство; 

- Сключване и изпълнение на договори с клиенти – събиране на необходимите 

данни с оглед сключване на договор: идентификационни данни, данни във връзка с 

предоставяне на услугата (данни, необходими за категоризация и оценка за уместност, 

осигуряване на изпълнение в съответствие с целите и интересите на клиента), данни за 

произход на средства и отношения (за целите на противодействието на изпирането на 

пари), данни относно определяне на данъчния статут на клиенти,  данни за осъществяване 

на кореспонденция с клиенти, както и други данни с оглед изпълнение на конкретни 

нормативни изисквания, и събиране на данни в хода на  изпълнение на договора, 

включително с цел доказване на изпълнение в съответствие с приложимите договорни и 

нормативни изисквания; 

- Сключване на договори с доставчици на Дружеството и осигуряване на 

съответна комуникация и изпълнение във връзка с отношения с доставчици на Дружеството 

или клиенти – събиране на данни с цел установяване на надлежно представляване, 

осигуряване на безпрепятствена комуникация и съответно навременно и точно изпълнение; 

- Осигуряване на физическата сигурност и доказване на надлежно изпълнение – 

извършване на видеонаблюдение и заснемане, аудиозаписи и записи на електронна 

комуникация; 

- Подобряване на качеството на предоставяните услуги и маркетинговата 

стратегия – събиране на данни от клиенти и потребители на интернет страницата на 

Дружеството; 

- Счетоводна и регулаторна отчетност – събиране на съответни данни от лица, 

работещи за Дружеството, клиенти и контрагенти; 

- Изпълнение на нормативни изисквания – събиране на данни за действителен 

собственик, събиране на данни при установяване на отношения с клиенти. 



 

Доброволност на предоставяне на лични данни 

За целите на установяване и реализиране на отношенията, в които участва, 

Дружеството може да изисква предоставянето на различни категории лични данни. 

Незначителна част от тези данни се изискват единствено по инициатива на Дружеството с 

оглед негови интереси, като основната част от изискваните лични данни следва да бъдат 

предоставени въз основа на нормативно изискване или с оглед сключването или 

изпълнението на договор, като без съответните данни Дружеството може да бъде 

поставено в невъзможност да сключи или да изпълни задължения по вече сключен с Вас 

договор. 

В случай на отказ на кандидат за работа да предостави лични данни във връзка с 

идентификацията или данни с оглед установяване на съответствие с изискванията за 

заемане на длъжността (съдимост, квалификация и други, когато такива се изискват), 

Дружеството няма да е в състояние да извърши преценка на кандидата, както и да осигури 

изпълнението на свои административни задължения (напр. за регистрация на договора, 

уведомление до регулатора) и съответно договор с такъв кандидат няма да бъде сключен. 

Липсата на данни за контакт, предоставянето на които не е задължително, но се изисква от 

Дружеството, от друга страна, не е пречка за сключване на договор, но реално до такъв 

може да не се стигне, макар и единствено по причина, че Дружеството няма възможност да 

осъществи връзка с кандидата. 

В случай на непредоставяне от потенциален клиент на конкретни данни, 

позволяващи идентификацията му, изпълнението на задълженията на Дружеството във 

връзка с регулиращото предоставяните от него услуги законодателство (напр. при 

непредоставяне на информация, изисквана с оглед преценката за уместност на услугата) 

или с оглед превенцията на изпирането на пари (напр. отказ да се предостави информация 

за произход на средства), Дружеството няма право да сключи договор и да предостави 

услуги на такова лице.  

Отказът на потенциален доставчик на Дружеството да предостави данни относно 

идентификация на представителите не позволява Дружеството да установи отношения с 

такъв доставчик. От друга страна, непосочването на данни за контакт (на доставчик на 

Дружеството или на клиент) може да затрудни или препятства изпълнението на 

отношенията с такъв доставчик. 

Предоставянето на данни за акционерите на Дружеството и действителните им 

собственици е необходимо с оглед регистрацията на собствеността и съответно 

изпълнението на изискванията, приложими към Дружеството, за оповестяване на неговите 

собственици. 

Потребителите на интернет страницата на Дружеството могат да изберат 

предоставяните във връзка с посещенията на тази страница данни да не бъдат събирани и 

последващо обработвани от Дружеството, без това да препятства ползването на интернет 

страницата му. 



Как Дружеството обработва личните данни 

Първият и задължителен етап от обработката на Вашите лични данни е събирането 

им от Дружеството. Дружеството събира лични данни основно при предоставянето им от 

субектите на данни, като по изключение може да получава лични данни от трети лица или 

от публични източници. 

Събраните от Дружеството лични данни впоследствие могат да бъдат обработвани 

по различни начини, чрез различни операции и съвкупности от операции, в т.ч. да бъдат 

записвани (в хода на събирането им, напр. при запис на телефонен разговор или поведение 

в интернет, или впоследствие, напр. с цел създаване на архивно копие на информация), 

подреждани, организирани или структурирани по определен начин (включително с цел 

улесняване на достъпа и извличането им при необходимост, обработката им за 

маркетингови цели и други), променяни (при установяване на неточни, непълни или 

неактуални данни), разкриване (при предаване или осигуряване на достъп), употребата им 

по друг начин. 

Финалният етап от обработката на личните данни е тяхното изтриване (за данни, 

съхранявани на електронен носител) или унищожаване (относно физическия носител). 

Независимо от това какъв вид обработка на лични данни осъществява, Дружеството 

подчинява извършваните действия на следните принципи: 

- Обработва лични данни само при наличие на някое от посочените по-горе 

основания за това; 

- Полага дължимата грижа за законосъобразното обработване на лични данни, при 

осигуряване на правата Ви като субект на данни, включително като Ви предоставя 

дължимата в тази връзка информация; 

- Обработва лични данни за посочените в тази Политика цели или за специфични 

цели, изрично споделени с Вас (включително в нарочно уведомление, съобразено с 

конкретиката на отношенията и обработваните лични данни), или за цели, за които сте 

предоставили Вашето съгласие; 

- Стреми се към ограничаване на обработваните данни до минимум с оглед целите 

за които Дружеството обработва тези данни; 

- Поддържа актуалност на обработваните данни, включително чрез извършване на 

необходимите проверки, съпоставки, изискване на допълнителна информация и 

актуализиране на данните при промяна; 

- Когато вече няма необходимост от Вашите лични данни, Дружеството 

изтрива/унищожава същите или ги анонимизира, така че да не позволяват установяване на 

самоличността Ви; 

- Предприема необходимите мерки за защита на обработваните лични данни. 

 

 

 



Получатели на лични данни 

Вашите лични данни могат  да бъдат разкривани на определена категория 
получатели, но при стриктно  спазване на изискванията на законодателството за 
защита на личните данни и доколкото това е необходимо за постигането на тези цели.  

В зависимост от конкретните отношения, във връзка с които Дружеството обработва 
Ваши лични данни, последните могат да бъдат разкрити на следните категории получатели: 

- Служители на Дружеството при спазване на принципа „необходимост да знае“ и 

доколкото това е необходимо с оглед изпълнение на техните задължения и осъществяване 

на дейността на Дружеството;  

- Контрагенти, които са поели ангажимент за поверителност, в изпълнение на 

законови или договорни задължения при спазване приложимото законодателство за 

защита на личните данни, включително: 

• лица, предоставящи пощенски и куриерски услуги;  

• лица, предоставящи счетоводни и одиторски услуги; 

• лица, предоставящи информационни и телекомуникационни услуги; 

• лица, предоставящи правни и други външни консултантски услуги в различни 

сфери. 

- Органи, институции и лица, по отношение на които Дружеството е задължено да 

предостави лични данни по силата на приложимото законодателство (Комисия за финансов 

надзор, централни депозитари, Държавна агенция "Национална сигурност", Национална 

агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Комисия за защита на личните 

данни и други КЗЛД); 

- Банки, доколкото е необходимо за изплащане на дължими възнаграждения и 

плащания на суми във връзка с договори с клиенти. 

Дружеството не разкрива Ваши лични данни на лица, установени извън държави 

членки (извън ЕС и ЕИП). 

В случаите, когато Дружеството предоставя Ваши лични данни за обработване на 

трето лице извън структурата на Дружеството, от името и по възлагане на Дружеството, 

Дружеството сключва нарочен договор с това лице, за който се прилагат конкретни 

изисквания, гарантиращи предоставените лични данни. 

 

Срокове на съхраняване на личните данни 

Дружеството Вашите лични данни само за периода, който е необходим за 

реализиране на целта, за която са събрани.  

След реализиране на целта Дружеството прекратява обработката на данните, като 

по изключение ги съхранява до окончателното уреждане на всички финансови отношения, 

при наличие основателен легитимен интерес и/или изтичане нормативно определените 

срокове, предвидени в действащото законодателство: Закон за пазарите на финансови 

инструменти и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 

предприятия за колективно инвестиране (напр. 5 години за информацията относно 



отношения с клиенти), Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565, Закон за мерките срещу 

изпирането на пари, Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, Търговския закон, Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за 

задълженията и договорите и други закони, в които е предвиден минимален срок за 

съхранение или упражняване на правни претенции. 

Други документи с лични данни, за които не е предвиден минимален нормативен 

срок за съхранение, се съхраняват до изтичане на определените в Закона за задълженията 

и договорите давностни срокове за предявяване на съдебни претенции (три или пет години 

в зависимост от вида на претенцията) с оглед легитимния интерес на Дружеството за 

установяване, предявяване и защита на правни претенции, както и предоставяне на 

необходимите документи за изясняване на правния спор, съответно в по-кратки срокове, 

когато такива са предвидени в действащото законодателство (напр. за подаване на сигнал 

срещу Дружеството за дискриминация).  

Данни за потребителско поведение в интернет се съхраняват за периода на 

валидност на съответната „бисквитка“. 

 

Вашите права като субект на данни 

Като субект на данни Вие имате определени права, предвидени в законодателството 

за защита на личните данни, свързани с обработването на лични данни от страна на 

Дружеството, както следва: 

Право на достъп 

Вие имате право да поискате информация и копие от Вашите лични данни от 
Дружеството и право на достъп по всяко време до личните си данни. 

Право на коригиране 
Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, в случай, че 

същите не са точни, актуални или са непълни. 

Право на преносимост 

Вие имате право да поискате Дружеството личните си данни във вид, удобен за 
прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим. 

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато: 

• Обработването е въз основа на Вашето съгласие или във връзка с изпълнението 
на даден договор; 

• Обработването се извършва посредством автоматизирани средства; 

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) 

Вие имате право да поискате от Дружеството личните Ви данни да бъдат изтрити. 



Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое 
от следните основания: 

• личните Ви данни повече не са необходими във връзка с целите, за които 

събрани;  

• оттеглите съгласието, което преди това сте предоставили за обработката на 

личните Ви данни, и не е налице друго законово основание за обработването 

им;  

• възразите срещу обработването на лични Ви данни за целите на директния 

маркетинг;  

• възразите срещу обработването на лични Ви данни за легитимните интереси 

на Дружеството и няма законни основания за обработването, които да имат 

преимущество;  

• личните Ви данни не се обработват законосъобразно;  

• Вашите лични данни трябва да бъдат изтрити с оглед спазване на закона. 

Право на ограничаване на обработването 

Вие имате право да поискате от Дружеството да ограничи обработването на личните 
ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани по 
друг начин. 

Важно е да имате предвид, че това право е приложимо само, когато е налице някое 
от следните основания: 

• не считате, че личните данни, които Дружеството обработва, са точни и 

актуални;  

• личните данни не се обработват законосъобразно, но вместо изтриване, Вие 

желаете да ограничите обработването им;  

• Дружеството вече не се нуждае от Вашите лични данни за целите, за които 

сме ги събрали, но Вие изисквате данните с цел установяването, 

упражняването или защитата на правни претенции;  

• Вие сте възразили на обработването на Вашите лични данни и очаквате 

потвърждение за това дали интересите Ви във връзка с подобно възражение 

имат преимущество пред легитимните основания за обработването на 

данните Ви. 

Оттегляне на съгласие 

Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни 
по всяко време с отделно искане, отправено до Дружеството, в случай че данните Ви се 
обработват само въз основа на съгласие (напр. данни, обработвани за маркетингови цели). 

Право на възражение 

Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка, като например 
директен маркетинг (включително срещу непоискани рекламни съобщения).  

Право да не бъдете обект автоматизирано вземане на решения  



Вие имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително 
профилиране, извършвана на основание наличие на легитимен интерес. 

Автоматизирано вземане на решения означава, че определени решения се вземат 
автоматично без човешка интервенция.  

Ако това е предвидено и необходимо за целите на изпълнение на сключен с клиент 
договор и/или по съгласие на клиента, предоставени лични данни могат да бъдат 
използвани за автоматизирано вземане на решения, като за целта Дружеството ще 
предостави на клиента съответна информация във всеки отделен случай. 

Право на жалба до надзорния орган 

В случай че смятате, че Дружеството не обработва Вашите лични данни 
законосъобразно, свържете се с нас на посочените по-горе данни за контакт за изясняване 
на въпроса.  

Независимо от това, Вие имате право да подадете жалба направо пред Комисията 
за защита на личните данни, както и имате право на съдебна защита. 

Адресът за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни е: гр. София 
1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефонен номер: 02/9153594, електронна поща:  
kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg 

Допълнителна информация  

Важно е да знаете, че конкретните условия и ред за упражняване на правата Ви, 
свързани със защитата на личните Ви данни са подробно уредени в Общия регламент за 
защита на данните и българския Закон за защита на личните данни. Дружеството ще окаже 
необходимото съдействие за упражняване на предоставените Ви от закона права. 

Упражняване на правата 

Искането за упражняване на Ваше право следва да бъде отправено до посочен в 
тази Политика контакт. 

Дружеството предоставя, включително публикува на интернет страницата си, форма 
на искане за упражняване на правата на субекта на данни. 

Дружеството не събира такси за упражняване на предоставените Ви в качеството на 
субект на данни права. Независимо от това обаче моля да имате предвид, че когато 
исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята 
повторяемост, Дружеството може да наложи такса, съобразена с административните 
разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на 
исканите действия, или 
да откаже да предприеме действия по искането. 

Дружеството ще положи разумни усилия, за да уважи искането Ви в рамките на 30 
дни от получаването му, като  при необходимост и предвид сложността и броя на исканията 
този срок може да бъде удължен с още два месеца. 
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Дружеството може да поиска конкретна информация, която да му помогне да 
потвърди самоличността Ви и да уважи правото Ви за достъп до информация (или някое от 
останалите Ви права). Това е подходяща допълнителна мярка за сигурност, гарантираща, 
че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получават. 

 
 

Гарантиране на сигурността и  защита на обработваните лични данни 

 Дружеството се стреми да гарантира защитата и сигурността на личните Ви данни 
чрез осигуряването на подходящи технически и организационни мерки за защита на лични 
данни. Дружеството е приело и внедрило правила и процедури за защита на личните данни, 
които целят да защитят Вашите лични данни от неразрешен достъп и неправомерна 
употреба, включително правила за достъп до помещения и информационни носители, 
обезопасяване на информационни системи и защита на информацията, включително 
криптиране, обучение на служители и поемане на задължения за поверителност и други.  

Ако желаете да получите допълнителна информация за това как Дружеството 
обработва Вашите лични данни или имате въпроси, свързани с действието и приложението 
на настоящото Уведомление за прозрачност при обработване на лични данни на кандидати 
за работа, то можете да се свържете с Дружеството на посочените в тази Политика 
контакти. 

 
 

 

 

 

 

 

 


