ПОЛИТИКА НА ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ПО
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЛИЦАТА, ОТПРАВИЛИ ИСКАНЕ ЗА
КОМПЕНСАЦИЯ
Обща информация
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от
всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни, събирани във връзка с разглеждане
на искания за изплащане на компенсация и с изплащане на компенсация на клиентите
на инвестиционни посредници, Фондът за компенсиране на инвеститорите прилага
всички изисквания от новата регулация, като събира единствено данни на физическите
лица дотолкова, доколкото са необходими в рамките на процедурата по изплащане на
компенсации, регламентирана в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и
издадените актове за неговото прилагане, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование: Фонд за компенсиране на инвеститорите
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000 , ул. „Цар Шишман“ № 31, ет. 2
3. E-mail: office@sfund-bg.com
4. Телефон.: 02/981 27 10
5. Факс: 02/981 45 71
Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”
№2
3. Телефон: 02/915 35 18
4. E-mail: dpo@cpdp.bg, kzld@cpdp.bg
5. Уеб сайт: www.cpdp.bg
Фондът за компенсиране на инвеститорите осъществява дейността си в съответствие
със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни.
ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ НА КЛИЕНТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ
Чл. 1. (1) Фондът за компенсиране на инвеститорите (Фондът) събира и обработва
лични данни, във връзка с предоставянето на компенсация на клиентите на
инвестиционни посредници, съгласно чл. 77а - 77ч от Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 46 за реда и начина за изплащане на
компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите и нормативни актове,
издадени за прилагането на ЗППЦК, във връзка с дейността на Фонда.
(2) Във връзка с дейностите по компенсиране на инвеститорите, Фондът е
администратор на лични данни.
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ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И
СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 2. (1) Доброволно предоставените от клиенти на инвестиционни посредници лични
данни се събират и обработват за целите на идентификацията и във връзка с
разглеждането на искания за изплащане на компенсация и с изплащането на
компенсация на клиенти на инвестиционни посредници, съгласно ЗППЦК и Наредба №
46 за реда и начина за изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на
инвеститорите.
(2) Предоставянето на лични данни, необходими за разглеждането на искания за
изплащане на компенсация и за изплащането на компенсация на клиенти на
инвестиционни посредници, има изцяло задължителен характер, доколкото произтича
от императивни нормативни разпоредби.
(3) Фондът спазва следните принципи при събирането и обработката на лични данни,
във връзка с дейностите по компенсиране на инвеститорите:
 законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 ограничение на целите на обработване;
 съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните
данни;
 точност и актуалност на данните;
 ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо
ниво на сигурност на личните данни.
КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ФКИ
Чл. 3. (1) Фондът обработва само законно събрани лични данни, необходими за
конкретни, точно определени и законни цели.
(2) Фондът обработва следните категории лични данни, осигуряващи идентификацията
на клиента и необходими за разглеждането на искания за изплащане на компенсация и
за изплащането на компенсация на клиенти на инвестиционни посредници:
- Имена, постоянен и настоящ адрес, електронна поща, телефон, ЕГН; номер на
документ за самоличност – за физическите лица, отправили искане за изплащане на
компенсация;
- Имена, електронна поща, телефон, ЕГН; номер на документ за самоличност – за
законните представители на юридическите лица, отправили искане за изплащане на
компенсация;
- Имена, електронна поща, адрес, телефон, ЕГН; номер на документ за самоличност – за
пълномощниците на лицата, отправили искане за изплащане на компенсация;
- Обстоятелства, от които произтичат вземанията, предмет на искане за изплащане на
компенсация;
- Притежавани финансови инструменти, предмет на искане за изплащане на
компенсация, индивидуализирани по вид, количество, стойност и други подходящи
признаци за тяхната индивидуализация и оценка;
- Притежавани парични средства, предмет на искане за изплащане на компенсация –
индивидуализирани по валута и стойност;
- Парични задължения към инвестиционен посредник, за вземанията към когото се
отправя искане за изплащане на компенсация;
- Данни, необходими за оценката на клиентските активи, предмет на искане за
изплащане на компенсация;
- Данни относно липса на обстоятелства по чл. 77г, ал. 2, т. 2, 4, 13 и 14 и ал. 3 и чл. 77ц
от ЗППЦК;
- Данни относно непредвидени обстоятелства по чл. 77ф, ал. 2 от ЗППЦК (ако е
приложимо);
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- Данни, удостоверяващи основателността на съответното искане за изплащане на
компенсация;
- Данни за банкови сметки и трансфери, във връзка с установяване на правото на
компенсация и във връзка с изплащането на компенсация.
(3) По отношение на клиентите на инвестиционните посредници ФКИ не събира и не
обработва „чувствителни лични данни“, които се отнасят за следното:
 разкриват расов или етнически произход на лицата;
 разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство
в синдикални организации;
 генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или
данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Трети лица могат да получат информация само по реда и условията на закона.
(5) Фондът събира личните данни от лицата, за които се отнасят или от техни
пълномощници.
(6) Фондът не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 4. (1) Съгласно Правилника за устройството и дейността на Фонда за компенсиране
на инвеститорите, Фондът съхранява личните данни, събрани във връзка с отправени
искания за изплащане на компенсация, за срок от 10 години. След този срок Фондът
полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички такива данни.
(2) Фондът уведомява клиентите на инвестиционните посредници, в случай, че срокът
за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите
за които са събрани, легитимните интереси на Фонда или друго.
ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ
Чл. 5. (1) ФКИ може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на
лица, отправили искане за изплащане на компенсация, на обработващи лични данни за
изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент
(ЕС) 2016/679.
(2) ФКИ уведомява клиентите на инвестиционните посредници в случай на намерение
да предаде част или всичките им лични данни на трети държави или международни
организации.
ПРАВА НА ЛИЦАТА, ОТПРАВИЛИ ИСКАНЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА
КОМПЕНСАЦИЯ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО
НА ЛИЧНИ ДАННИ
Право на оттегляне на съгласието за обработване на лични данни
Чл. 6. Фондът събира и обработва лични данни на лицата, отправили искане за
изплащане на компенсация, само във връзка с разглеждането на искания за изплащане
на компенсация и с изплащане на компенсация. Отказът за предоставяне на лични
данни е основание Фондът да откаже изплащането на компенсации.
ПРАВО НА ДОСТЪП
Чл. 7. (1) Лицата, отправили искане за изплащане на компенсация, имат право да
изискат и получат от ФКИ потвърждение дали се обработват техни лични данни.
(2) Лицата, отправили искане за изплащане на компенсация, имат право да получат
достъп до данните, както и до информацията, отнасяща се до събирането,
обработването и съхранението на личните им данни.
(3) ФКИ предоставя при поискване копие от обработваните лични данни на лицата,
отправили искане за изплащане на компенсация, в подходяща форма.
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ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ
Чл. 8. Всяко лице, отправило искане за изплащане на компенсация, за което ФКИ
събира и обработва лични данни, може да коригира или попълни неточните или
непълните лични данни, свързани с него, като предостави новите данни лично или чрез
пълномощник в офиса на ФКИ.
ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ
Чл. 9. (1) При изтичане на срока за съхранение лицата, отправили искане за изплащане
на компенсация, имат право да поискат от ФКИ изтриване на личните им данни, а
ФКИ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, само в случай че е
приключила процедурата по компенсиране на инвеститорите и няма налице правни и
други основания, за които тези лични данни да бъдат нужни.
(2) ФКИ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва със
следните цели:
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото
на ЕС 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 му предоставени.
(3) ФКИ не изтрива лични данни, които има законово задължение да съхранява,
включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или
доказване на свои права.
ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ
Чл. 10. Лицата, отправили искане за изплащане на компенсация, имат право да изискат
ФКИ да ограничи обработването на свързаните с тях данни, когато:
 се оспорва точността на личните данни, за срок, който позволява на Фонда да
провери точността на личните данни;
 обработването е неправомерно, но клиентът не желае личните му данни да
бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 Фондът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но
клиентът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на свои
правни претенции;
 клиентите са възразили срещу обработването в очакване на проверка дали
законните основания на Фонда имат преимущество пред техните интереси.
ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ
Чл. 11. Клиентът може по всяко време да изтегли данните, които се съхраняват и
обработват за него във връзка с изплащането на компенсации, имайки предвид че това
ще повлияе на процедурите по изплащане на компенсации и ще доведе до отказ за
изплащане на компенсация.
ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 12. Лицата, отправили искане за изплащане на компенсация, имат право да поискат
от Фонда информация относно всички получатели, на които личните им данни, за
които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били
разкрити. Фондът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било
невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ
Чл. 13. Лицата, отправили искане за изплащане на компенсация, може да възразят по
всяко време срещу обработването на лични данни от Фонда, които се отнасят до тях.
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ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 14. (1) Ако Фондът установи нарушение на сигурността на личните данни, което
може да породи висок риск за правата и свободите на потърпевшите лица, Фондът
уведомява последните своевременно за нарушението, както и за мерките, които са
предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Фондът не е длъжен да уведомява лицата, ако:
 е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по
отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе
до висок риск за правата на потърпевшите.
ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИ ДАННИ
Чл. 15. Личните данни, получени за целите на изплащане на компенсации, могат да се
предоставят на Комисията за финансов надзор, Българската народна банка, квестори,
синдици или ликвидатори на инвестиционните посредници, вземанията към които са
предмет на искане за компенсация, на обслужващата банка и на органите на
изпълнителната и съдебната власт, във връзка с осъществяване на правомощията на
посочените лица и органи и/или ако това се изисква от закона. Фондът може да
предостави лични данни и на други институции, участващи в процедурата по
изплащане на компенсации, когато това е необходимо за установяване на правото за
изплащане на компенсации от Фонда или при поискване от съответната институция.
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. В случай на нарушаване на правата им, лицата, отправили искане за изплащане
на компенсация съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита
на личните данни, имат право да подадат жалба до Комисията за защита на личните
данни, на следния адрес:
1. гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
2. Телефон:02/915 35 18
3. E-mail: dpo@cpdp.bg, kzld@cpdp.bg
4. Уеб сайт: www.cpdp.bg
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