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Моля да се запознаете с информацията в настоящия документ и при въпроси можете 

да обърнете се към нас по начина, посочен в раздел „Свържете се с нас“ по-долу. 

1. Кой обработва Вашите данни. 

Вашите данни се обработват от Инвестиционен посредник БенчМарк Финанс, със 

седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Вискяр планина” № 19, ет.2, с лиценз 

за инвестиционен посредник от КФН № 03-0212/09.05.2006г., вписано в ТР към 

Агенцията по вписванията с ЕИК 131225156, наричано по-долу „Дружеството“.  

2. На какво основание и за какви цели обработваме Вашите данни. 

Ако желаете да откриете сметка за търговия в Дружеството, от Вас ще бъде поискана 

определена информация, чрез която да установим Вашата идентификация. За да 

открием реална сметка и да сключим договор за предоставяне на инвестиционни 

услуги, ние следва да удостоверим Вашата самоличност, поради което изискваме от 

Вас данни за физическата Ви идентичност (като име, дата и място на раждане, 

документ за самоличност, местожителство, гражданство, данни за контакт и др.). За да 

Ви предоставим най-подходящата инвестиционна услуга, изискваме информация 

относно опита и познанията Ви в областта на инвестициите. Събираме и определена 

финансова информация, включваща данни за доходи, имущество, банкова информация 

и др. Може да Ви бъде изискана допълнителна информация, която ни е необходима за 

изпълнение на нормативните задължения за идентификация и поддръжка на данните в 

актуален вид и обем.  

Ние обработваме Вашите данни на законово основание и в изпълнение на 

нормативните задължения, които се прилагат спрямо Дружеството, като 

инвестиционен посредник, да идентифицира и категоризира клиентите си, да определя 

данъчния им статус и да предприема мерки срещу изпирането на пари. Тези 

задължения са предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за 

мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите актове по тяхното прилагане. Ако 

прецените, че не желаете да ни предоставите определени данни, има вероятност да не 

може да получите исканата услуга. Освен за горепосочените цели, можем да 

обработваме данните Ви, за да Ви предоставяме текуща информация за продукти и 

услуги, за която смятаме, че представляват интерес за Вас. В тези случаи извършваме 

обработката, само ако сме получили Вашето съгласие за получаване на такава 

информация. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Спазваме 

правилото, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на данните за 

посочените цели, като в този случай прекратяваме обработването незабавно. 

Ако се регистрирате за продукта ни „Безплатно обучение за търговия на финансовите 

пазари“, (напр., като откриете демо сметка, или чрез участие в семинари или курсове), 

информацията, която изискваме от Вас, е сведена до минимума данни (име и данни за 

контакт), които са ни необходими за предоставяното на услугата и за връзка с Вас. В 

тези случаи извършваме обработката и Ви изпращаме информация за продукта въз 

основа на нашия легитимен интерес да повишаваме знанията и уменията Ви в областта 

на търговията с финансови инструменти, с оглед възможността да станете реален 

клиент, както и за да подобряваме качеството на услугите. Обработваме данните Ви, 
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само доколкото това е необходимо за изпълнение на описаните по-горе цели и при 

спазване на принципа, че това не накърнява Вашите права по начин, който би имал 

предимство пред легитимния ни интерес. Спазваме правилото, че по всяко време 

можете да възразите срещу обработването на данните за посочените цели. 

Лични данни могат да се събират и чрез използването на „бисквитки“ (cookies), 

разгледани в Политиката за използване на „бисквитки“. 

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите, можем да обработваме всяка 

информация, която е налична в публични регистри (вкл. в публична база данни и 

данни, оповестени в интернет), както и информация, получена по повод изпълнение на 

законни разпоредби.  

За да поддържаме данните Ви в актуален вид, можем да изискваме от Вас да ги 

актуализирате, коригирате, или да потвърдите верността им. 

В случай че се свържете с нас, за да се включите в партньорската ни програма, за да 

отговорим на Вашата заявка, по необходимост ще обработим Ваши лични данни, 

съдържащи се в нея. Това се прави с цел подобряване на нашето обслужване, за да 

можем по възможно най-ефикасен начин да Ви окажем търсеното съдействие. За да Ви 

отговорим, е възможно да се наложи да извършим допълнителен преглед и на 

информацията в нашите системи, които могат да съдържат Ваши лични данни, събрани 

по друг повод. Възможно е да имаме договорно или законово задължение да съхраним 

Вашата заявка и да Ви отговорим. Във всички останали случаи ще го направим на 

основание на легитимния ни интерес да обработим адекватно и своевременно заявката 

Ви, което несъмнено се покрива и с Вашия интерес да получите отговор. 

3. На кого можем да разкрием Вашите данни 

Ние не разкриваме личните Ви данни, освен ако предоставянето на определена 

информация не е задължително по закон. При извънредни обстоятелства е възможно 

да предоставим Ваши лични данни на компетентни публични органи и/или надзорни 

органи в производства пред тях, или на друго лице, когато се изисква от нас по закон. 

В определени случаи от нас се изисква да разкриваме информация: в изпълнение на 

съдебен, регулаторен или друг официален акт или решение; въз основа споразумение 

между нас и друг/и администратор/и или обработващ/и лични данни, в съответствие с 

изискванията на действащото законодателство; при дадени от Вас инструкции или 

инструкции на лице, упълномощено от вас, съгласно условията на Договора за 

търговия. Изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни или 

които могат да ги получат от наше име, да гарантират тяхната поверителност и да ги 

управляват съгласно законовите изисквания. 

4. Как защитаваме Вашите данни  

Прилагаме организационни, физически и технологични мерки, за да гарантираме 

сигурността на данните. Приели сме необходимите вътрешни политики. Служителите 

ни са запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването 

е сведено до минимума данни, необходим за постигане на съответните цели.  

Въвели сме множество мерки за ефективното прилагане на принципите за защита на 

данните, включително, но не само:  

https://www.benchmark.bg/pics/editor/docs/Политика%20за%20използване%20на%20бисквитки.pdf
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• гарантиране на постоянна поверителност, цялостност, наличност и устойчивост на 

системите и услугите за обработване;  

• мерки в случай на физически или технически инцидент за своевременно 

възстановяване на наличността и достъпа до личните данни;  

• вътрешен процес на редовно изпитване, преценяване и оценка на ефективността на 

техническите и организационните мерки, за да се гарантира сигурността на 

обработването; 

• технически и организационни мерки за предотвратяване на случайно или 

неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до 

лични данни. 

5. Колко дълго съхраняваме Вашите данни 

Спазваме принципа, че личните Ви данни следва да се съхраняват за период, не по-

дълъг от необходимото за постигане на съответните цели. Съхраняваме данните Ви, 

докато сте клиент на Дружеството и за срок от 10 години след годината на 

прекратяване на правоотношението, при отчитане на сроковете за съхранение на 

счетоводна информация. При определени обстоятелства, ако от нас се изисква по-

дълъг срок на съхранение по закон, е възможно да съхраним Вашите лични данни и за 

по-дълъг период. 

6. Какви са Вашите права 

Вие имате следните права съгласно законодателството за защита на личните данни:  

Право на достъп: Имате право да получите от нас потвърждение дали данните Ви се 

обработват и ако това е така, да получите копие от данните и информация относно 

обработването. Моля имайте предвид, че за допълнителни копия, поискани от Вас, 

можем да наложим разумна такса с оглед административните ни разходи.  

Право на коригиране: Ако данните Ви са непълни или неточни, имате право да 

поискате тяхното коригиране.  

Право на ограничаване на обработването: В някои случаи е възможно да имате 

правото да поискате от нас ограничаване на обработването на Вашите лични данни, 

напр. ако искате да установите причината за тяхното обработване. Ограниченото 

обработване обикновено се свежда до простото съхранение на личните Ви данни, като 

всяко друго обработване се преустановява.  

Право на преносимост: Имате право да получите личните си данни, които сте ни 

предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене 

формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор без възпрепятстване от 

наша страна, доколкото обработването се извършва по автоматизиран начин и на 

основание Вашето съгласие. 

Право на оттегляне на съгласието: Ако обработването се основава на Вашето съгласие, 

имате право да го оттеглите по всяко време.  

Право да направите възражение: Имате право да възразите пред Дружеството срещу 

обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; 

когато възражението е основателно, личните Ви данни няма да се обработват 
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занапред. Винаги може да възразите срещу обработването на личните Ви данни за 

целите на директния маркетинг и в този случай ще прекратим обработването 

незабавно. 

Право на жалба: Ако прецените, че обработването на личните Ви данни нарушава 

разпоредбите на действащото законодателство, имате право да подадете жалба до 

Комисията за защита на личните данни.  

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): В някои случаи е възможно да имате 

правото да поискате от нас изтриването на Вашите лични данни. Такива например ще 

са случаите, в които данните вече не са необходими за целите, за които са били 

събрани; ако оттеглите своето съгласие, в случай че обработването се основава на 

него; ако упражните правото си на възражение; и др.  

Моля, имайте предвид, че в някои случаи правата Ви са ограничени и при наличие на 

законово основание за обработване, някои от тях могат да са неприложими, напр. ще 

можем да променим, ограничим или заличим личните Ви данни само до степента, реда 

и начина, по които сме длъжни да ги запазим поради регулаторни или правни 

изисквания. 

Възможно е да се наложи да изискаме допълнителна информация от Вас във връзка с 

Вашето искане, за да можем да потвърдим Вашата идентичност и че разполагате със 

съответното право. Това е допълнителна мярка за сигурност, за да гарантираме, че 

Ваши лични данни няма да бъдат разкрити на трети лица, които нямат право да ги 

получат, както и за да можем своевременно да обработим Вашето искане. Ще 

извършим действията по удовлетворяване на правата Ви по-горе безплатно, освен ако 

исканията Ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята 

повторяемост – в тези случаи можем да наложим разумна такса, с оглед 

административните ни разходи или да откажем да предприемем действия по искането 

Ви. 

Как можете да упражните своите права? 

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните Ви данни от наша 

страна, моля свържете се с нас по някой от начините, посочени по-долу (раздел 

„Свържете се с нас“). Ние ще отговорим на Вашите коментари, въпроси и искания в 

срок до един месец от получаването им. При необходимост този срок може да бъде 

удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията, за 

което ще бъдете информиран в рамките на първоначалния срок от един месец. 

7. Свържете се с нас 

При въпроси и искания във връзка с обработването на Ваши лични данни, молим да ги 

изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данните, на 

адрес: „БенчМарк Финанс“ АД, гр. София 1407, бул. „Черни връх“ 32, вх. А, или по ел. 

поща на dpo@benchmark.bg. 

 


