ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящата Политика има за цел да Ви информира, по прозрачен начин и в изпълнение на
Общия регламент за защита на данните, за данните, които “Сервиз Финансови Пазари“
ЕООД (наричано по-долу „Дружеството“) събира, целта на тяхното обработване, начина, по
който ги използва, и правата, които имате по отношение на обработката, промяна и
изтриване на Вашите данни.

Информация относно Администратора на Вашите лични данни
С настоящата Политика Ви информираме, че Дружеството е Администратор на лични данни
по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и в това свое качество събира, записва, съхранява,
унищожава или обработва по друг начин лични данни.
Предоставяме Ви следната информация относно Администратора на Вашите лични данни:
Наименование: “Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД
ЕИК: 131455253
Адрес: България, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1303, р-н
Триадица, ул. ”Три уши” № 6
Интернет страници:
http://www.extri.bg/; https://www.x3news.com/; https://www.fms.capital/;
E-mail: GDPRFMS@bse-sofia.bg
Телефон: 02 937 09 67

Ситуации, в които Политиката за поверителност не се прилага
Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този Сайт,
както и при предоставянето на услугите, свързани с основния предмет на дейност на
„Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД.
При достъпване на която и да е част от този Сайт или по друг начин използване на нашите
услуги, Вие потвърждавате, че разбирате, че събираме, използваме и прехвърляме Вашата

лична информация, както е описано в тази политика. Ако не сте съгласни с условията на тази
политика, моля, не продължавайте да използвате този Сайт или нашите услуги.
Тази Политика за поверителност не се прилага в следните случаи:
▪

▪

▪

когато други условия за обработване на лични данни или условия за поверителност
са уговорени в приложимия договор за продуктите или услугите на „Сервиз
Финансови Пазари“ ЕООД;
по отношение на лични данни на кандидати за работа или служители, за които
Дружеството има самостоятелна политика за защита на личните данни в процеса на
подбор на персонал;
когато „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД доставя продукти или услуги като
обработващ данни, в които случаи, доколкото е допустимо от закона, договорните
условия между „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД и
администратора/договарящата страна се определят от политиките на
администратора.

Каква информация събираме?
➢ Лични данни, обработвани за предоставяне на продукти и услуги във връзка с
основния предмет на дейност на „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД
„Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД събира само информация от Вас / Вашия представител
или за Вас, която е разумно необходима или изискуема по закон, за да предостави
съответния продукт или услуга, съответно за обслужване на бизнес отношения и/или
комуникация в съответствие с естеството на такъв продукт, услуга, бизнес отношения и/или
комуникация.
Въз основа на конкретните продукти, услуги, както и изисквания съгласно приложимото
законодателство, събираме следните категории лични данни, които Вие или Вашият
представител (например работодател, доставчик на финансови услуги, законен
представител, дружеството, в което сте служител, член на управителен или контролен орган
или акционер) ни предостави:
▪
▪
▪
▪

Три имена;
Имейл адрес;
Данни за идентификация чрез КЕП;
Потребителско име при създаване на акаунт в системите и платформите на
Дружеството;

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Телефонен номер;
Пощенски адрес;
Търговско дружество;
Информация за контакт;
Длъжност, качество на служител на дружество, член на управителен орган или
акционер;
Национален идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ);
Регулирана информация по смисъла на § 1, т. 41 от ЗППЦК, доколкото същата
съдържа лични данни;
Всяка друга лична информация, която Вие или Вашият представител сте
предоставили доброволно или осигурявате достъп до нея чрез нашия Сайт и
предлагани услуги, при участие в наше събитие или по друг начин.

➢ Лични данни, обработвани във връзка с посещението на нашия Сайт
Може също така автоматично да събираме следните категории информация от устройства
(напр. мобилни устройства, компютър, лаптоп, таблет), използвани за посещение нашия
Сайт:
▪
▪
▪
▪
▪

IP адрес;
Идентификатор на устройството;
Лог файлове;
Бисквитки; и
Друга информация, както е описана в нашата Политика за бисквитки, за да видите
нашата Политика за бисквитки).

В повечето случаи, тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме.

➢ Други лични данни, които обработваме за Вас
В случай че ни споделите Ваши чувствителни лични данни (например разкриващи расов
или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения
или членство в синдикални организации), и доколкото същите не са относими и
необходими за предоставяните услуги, „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД няма да обработи
тази информация и ще предприеме мерки за своевременното й заличаване.

Ще обработим тези лични данни, които ни предоставите във връзка с Ваше искане,
оплакване или похвала за предоставяните от нас услуги – за срока, който ни е необходим
да отговорим на тях.
В допълнение, Ви информираме, че сградата, в която се помещава офисът на Дружеството,
е под постоянно видеонаблюдение, за целите на осигуряване на контрол на достъпа,
защита на имуществото и служителите на всички наематели и собственици в сградата. Не
използваме технологии, които да ни позволяват идентифицирането Ви чрез обработка на
биометрични данни, нито по друг начин събираме такива. Ще се ориентирате за местата, в
които извършваме видеонаблюдение, по означителните табели, поставени на входовете на
помещенията, които са под видеонаблюдение.
Съхраняваме видеозаписите за срок от един месец, на сигурно място, като позволяваме
само на ограничен кръг лица да имат достъп до тях и то само при необходимост.

Защо е необходимо да събираме Вашите лични данни и на какво основание го правим?
Цел на обработването на лични данни

Правно основание

Предоставяне на Вас (или на Вашия работодател /
представлявано дружество) на нашите услуги и
продукти и осъществяване на контакт с Вас относно
Вашия (или Вашия работодател / представлявано от
Вас дружество) акаунт или използването на наши
продукти, услуги и / или сайтове.

1. Стъпки за сключване или
изпълнение на договор;
2. Легитимен интерес;
3. Спазване
на
правно
задължение.

Изпълнение на транзакции/сделки и спазване на
задължения за докладване и уведомяване на
компетентните органи съобразно приложимото
законодателство

1. Стъпки за сключване или
изпълнение на договор;
2. Спазване
на
правно
задължение.

Мониторинг с цел сигурност и предотвратяване на
рискове и измами във връзка с предлаганите продукти
и услуги, използване на сайта или физическите
помещения на Дружеството

1. Спазване
на
задължение;
2. Легитимен интерес.

правно

Администриране
на
взаимоотношенията
и 1. Стъпки за сключване или
правоотношенията ни с Вас (Вашия работодател или изпълнение на договор;
дружество, с което сте свързани) в качеството Ви на 2. Легитимен интерес;

клиент, потенциален клиент или лице, на което 3. Спазване
предоставяме информация;
задължение.

на

правно

С цел защита на нашите законни права и интереси във
връзка с предоставяните услуги, продукти, използване
на сайтовете ни или защита срещу правни претенции
на трети лица;

1. Стъпки за сключване или
изпълнение на договор;
2. Легитимен интерес.

Разработване,
предоставяне
на
съдържание,
опериране, доставка и предлагане на нашите услуги и
сайтове

1. Стъпки за сключване или
изпълнение на договор;
2. Легитимен интерес;
3. Съгласие.

Подобряване на качеството на нашите услуги,
адаптирането им към нуждите на клиентите ни

1. Легитимен интерес;
2. Съгласие.

Когато обработваме данните Ви на основание нашите законни интереси, Вие имате право
да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази
Политика имейл или пощенски адрес.
Автоматизирана обработка на лични данни
„Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД не обработва лични данни изцяло с автоматизирани
средства, въз основа на които дружеството да взема решения, пораждащи правни
последствия за субекти на данните или по подобен начин да ги засяга в значителна степен.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
Дружеството съхранява личните Ви данни само за минимално необходимия срок, за да
постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или
имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.
Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително
продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване,
упражняване или защита на наши и/или Ваши правни претенции и запитвания или ако
имаме правно задължение да съхраняваме данните. Лични данни, които се събират и
обработват в изпълнение на законово задължение, което се прилага спрямо
администратора или при упражняване на официални правомощия се съхраняват за
определения в съответния закон срок или с оглед на предвидения давностен срок. В тази

връзка „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД следва да предоставя информационни услуги по
публикуване на регулирана информация за нормативно определените в ЗППЦК срокове.
Данните във връзка с видеонаблюдението на територията на нашите обекти се съхраняват
за кратък период от време – обикновено един месец, освен ако за защита на наши правни
претенции не се налага по-дълъг срок на обработване – например за целите на
допълнително разследване на инциденти.

С кого споделяме Вашите лични данни?
Различна част от посочените по-горе данни предоставяме на регулаторни органи,
съдилища, държавни органи с цел изпълнение на законови задължения. Например,
системите на „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД във връзка с предоставяните
информационни услуги имат изградена свързаност със системите на Комисия за финансов
надзор /КФН/ и Българска фондова борса АД /БФБ/.
Споделяме Ваши лични данни с трети страни - доставчици на услуги, които изпълняват
дейности и функции от наше име, като например хостинг услуги или по техническа
поддръжка на нашите системи и сайтове или анализ на данни. Ние не упълномощаваме
тези трети страни да използват Вашата информация за цели, различни от тези, за които са
предоставени, и тези трети страни нямат правото да разкриват тази информация пред други
лица. Ние изискваме от тези трети страни да поддържат подходяща сигурност, за да защитят
информацията Ви от неоторизиран достъп или обработка.
Ще споделим Вашата информация с трети страни, ако сме получили указания от Ваша
страна в този смисъл или с Вашето изрично предварително съгласие.
Ние не споделяме, продаваме, отдаваме или търгуваме Вашата информация с трети страни,
доставчици на услуги или бизнес партньори за техни собствени цели или с цел директен
маркетинг.

Как защитаваме Вашите права?
Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели,
основания и срокове. Дружеството полага всички усилия, за да защитава личните Ви данни
от повреждане, загуба, разкриване, злоупотреба, проникване, промяна или унищожаване.
За да защитим поверителността на данните, прилагаме физически, програмно-технически,
организационни и административни мерки.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително
и ясно определени цели и срокове на съхранение. Ограничаваме достъпа до личните Ви
данни само до лицата, на които им е необходима тази информация, за да Ви предоставят
ползи или услуги. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са
предварително обучени и инструктирани как да работят с тях.

Отношения между съвместни администратори на лични данни
За предоставянето на информационните услуги и с цел разпространяване на регулирана по
смисъла на ЗППЦК информация, както и друга информация, в Република България и
държавите-членки на Европейския съюз по начин, който гарантира изпълнението от
публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа на законовите им задължения ,
„Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД, от една страна, и публичните дружества и другите
емитенти на ценни книжа, от друга страна, действат в качеството си на съвместни
администратори на лични данни, вкл. заедно определят целите и средствата за
обработката на тези данни.
Съвместните администратори заедно определят целите за обработка на личните данни,
както следва:
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

публикуване на информация от публичните дружества чрез системата на extri.bg;
разпространение на регулирана по смисъла на ЗППЦК информация и друга
информация до съответния орган, когато съществува законово задължение да
предостави данни и до обществеността при условията и реда на чл. 100т ЗППЦК;
предоставяне на услуги и продукти и осъществяване на контакт относно създадения
акаунт или използването на продуктите, услугите и/или сайтовете на „Сервиз
Финансови Пазари“ ЕООД;
разработване, предоставяне на съдържание, опериране, доставка и предлагане на
нашите услуги и сайтове;
спазване на задължения за докладване и уведомяване на компетентните органи
съобразно приложимото законодателство;
мониторинг с цел сигурност и предотвратяване на рискове и измами във връзка с
предлаганите продукти и услуги, използване на сайта extri.bg;
подобряване на качеството на услугите, предлагани от „Сервиз Финансови Пазари“
ЕООД;
администриране на взаимоотношенията и правоотношенията ни с Вас, потенциален
клиент или лице, на което предоставяме информация;

▪

с цел защита на нашите законни права и интереси във връзка с предоставяните
услуги, продукти, използване на сайтовете ни или защита срещу правни претенции
на трети лица.

Всеки един от администраторите е задължен да обезщети другата страна за всякакви
разходи, отговорност и искове от какъвто и да е бил характер, претърпени от другия
администратор и произтичащи от или във връзка с всяко нарушение, действие по
непредпазливост, грешка или бездействие на виновната страна, неговите служители или
подизпълнители, свързано с или произтичащо от изискванията за защита на личните данни
и сигурността.
Когато „Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД Ви предоставя услуги във връзка с основния си
предмет на дейност, а именно да разпространява предоставената му от Вас регулирана и
друга информация по начин, който осигурява бързото й разпространение до възможно найширок кръг лица в Република България и всички държави-членки на ЕС по начин, който не
ги дискриминира, Вие се съгласявате, че следва да заличавате личните данни, съдържащи
се в разпространяваната от Вас информация, които не са необходими и надхвърлят целите,
за които се обработват, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство.
„Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД не извършва никакви промени или редакции на
предоставената му от Вас информация, като я разпространява в пълен нередактиран текст.
„Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД не носи отговорност за разпространяване на
информация, която не отговаря на изискванията за защита на личните данни, и тази
информация е била предоставена от Вас по начин, надхвърлящ целите, за които се
обработва.
„Сервиз Финансови Пазари“ ЕООД има право да потърси отговорност от Вас за всички
вреди, претърпени от Дружеството в резултат на незаконосъобразното обработване на
лични данни, довело до налагането на мерки и санкции за нарушаването на Регламент (ЕС)
2016/679 и българското законодателство.

Какви са Вашите права относно личните Ви данни?
Като лице, за което се отнасят данните, имате право да поискате от Дружеството:
Достъп до личните Ви данни, т.е. имате право да знаете какви Ваши лични данни се
обработват от нас. Дружеството Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от
обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства,
Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма;

Коригиране, т.е. правото да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от нас, ако
същите са неточни или непълни;
Изтриване („право да бъдете забравени“). Имате възможност да поискате заличаване на
личните Ви данни в следните случаи:
➢ ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
➢ ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за
обработването, които да имат преимущество;
➢ ако обработването е било незаконосъобразно;
➢ ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните.
Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:
➢ за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
➢ за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото
на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или
за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални
правомощия, които са предоставени на администратора;
➢ по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
➢ за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания
или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679,
доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или
сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
➢ за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Ограничаване на обработването на личните Ви данни. При необходимост от проверка
на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на
обработването им, можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването
на Вашите данни.
На възражение срещу обработването. По отношение на данните, които се обработват на
основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с
Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на
постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването
на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни
основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и

свободи или в случай че данните се обработват за установяването, упражняването или
защитата на правни претенции.
Преносимост на данните (т.е. да поискате личните си данни в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат).
Когато обработването се основава на съгласието Ви, имате право да оттеглите
съгласието си по всяко време.
Имате също право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, в случай че
считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от Администратора:
Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Телефон: 02 / 915 3 518;
Интернет страница: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

За да упражните правата си, може да се свържете с нас, както е посочено по-долу в
„Контакт относно личните данни.“ Ще отговорим на Всяко ваше искане без излишно
забавяне в рамките на един месец от получаването на искането. Ако не сме в състояние да
го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно като посочим и
причините за забавянето.

Промени в настоящата политика
Дружеството може по всяко време да промени настоящата политика за защита на личните
данни.
Ако Дружеството планира да коригира настоящата политика (напр. ако имаме намерение
да използваме личните Ви данни за цели, различни от посочените в действащата към
момента на събирането на данните политика, и при спазване на принципа за
законосъобразност), ще бъде публикувано съобщение за промените в изменената версия
на действащата политика за защита на личните данни, която ще влезе в сила от датата на
публикуването ѝ.

Дружеството ще Ви уведомява за всякакви промени чрез публикуването им на страницата
с политиката за защита на личните данни или по електронна поща, или с друг вид
уведомление.

Контакт относно личните данни
За всякакви въпроси или коментари, свързани с тази политика за защита на личните данни,
начина на събиране и използване на личните Ви данни от „Сервиз Финансови Пазари“
ЕООД, упражняването на правата си относно събраните Ви лични данни, моля, свържете се
с нас на:
✓ Ел. поща: GDPRFMS@bse-sofia.bg
✓ Пощенски адрес: България, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к.
1303, р-н Триадица, ул. ”Три уши” № 6
Можете да се свържете и с Отговорника по защита на данните в „Сервиз Финансови Пазари“
ЕООД, който отговаря за спазването на законодателството относно защитата на данните.
✓ Име: Павел Дочев
✓ Телефон: 02 937 09 67
✓ Адрес на електронна поща: pavel.dochev@bse-sofia.bg

