ИЗВЕСТИЕ ДО КЛИЕНТИТЕ НА ДЕ НОВО ЕАД
ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Във връзка с осъществяване на дейността си като инвестиционен посредник, Де Ново ЕАД има
определени задължения и отговорности относно събирането, обработването и съхраняването на
Вашите лични данни. Целта на настоящото известие е да Ви уведомим кои Ваши лични данни
събираме, причините, поради които ги използваме и споделяме, колко време ги съхраняваме, какви
са Вашите права и как можете да ги упражнявате. Допълнителна информация може да бъде
предоставена винаги, когато е необходимо, при искане за ползване на конкретен продукт или
услуга.
Администратор
Де Ново ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за
защита на личните данни. Де Ново ЕАД е еднолично акционерно дружество, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201850473, което събира, обработва и съхранява
Вашите лични данни. Де Ново ЕАД е вписано в публичния регистър на Комисията за финансов
надзор като инвестиционен посредник.
Правно основание
Де Ново ЕАД събира Ваши лични данни единствено и само във връзка със стриктното изпълнение
на задълженията си в съответствие с действащото национално и европейско законодателство
регламентиращо дейността на инвестиционните посредници, включително: Директива 2014/65/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета, пряко приложими Регламенти на Европейската Комисия,
Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/ и актовете по прилагането му, Закона за
публично предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, Закона за мерките срещу изпиране на пари /ЗМИП/
и актовете по прилагането му, Закона за мерките срещу финансиране на тероризма, Търговския
закон, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ и приложимите данъчни закони.
Какви данни събираме
В зависимост от конкретните цели и основания, Де Ново ЕАД събира и обработва посочените подолу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
•
три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на
електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
•
три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник или законен представител,
посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред Де Ново ЕАД;
•
номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност, включително
копие от него; дата и място на раждане; всяко гражданство, което притежавате; държава на
постоянно пребиваване;
•
семейно положение и свързани лица;
•
данъчен статут;
•
информация за образование, професионална квалификация, заетост и дейност, знания и
опит във връзка с предоставяните от нас инвестиционни и допълнителни услуги във връзка с
нормативните изисквания да се извърши оценка за целесъобразност и уместност.
•
данни за номер на сметка за финансови инструменти;
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• данни, събирани при плащане, направено към Де Ново ЕАД - банкова сметка и друга банкова и
платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащане по
банков път;
•
клиентски номер, данни от детайлизирани справки и отчети, предоставяни от Де Ново ЕАД;
•
данни от профила ви за достъп до системата на Де Ново ЕАД за електронна комуникация с
клиенти – потребителско име, история на операциите, активи;
•
данни от гласов запис на телефонни разговори между Вас и Де Ново ЕАД;
•
данни от отговор на клиентски запитвания или жалби;
Източници
Де Ново ЕАД събира лични данни на клиентите си чрез служителите, които работят по договор за
дружеството, брокери, инвестиционни консултанти, които са обвързани с декларации за
конфиденциалност. Лични данни на клиента може да се събират и чрез електронни системи за
комуникация, където клиентът сам попълва регистрационни форми.
Данните, които събираме, могат да бъдат предоставени директно от Вас в процеса на комуникация
между Вас и Де Ново ЕАД: чрез лично обслужване в наш офис, чрез нашата интернет страница,
чрез нашата система за електронна комуникация с клиенти, чрез наши социални медийни
страници, чрез имейл или телефонни разговори.
Също така, данните, които събираме, могат да бъдат получени/набрани от следните източници:
регистри с база данни предоставени от национални или публични институции/органи (МВР, ТР,
ГРАО, Сметна палата, нотариуси и др.); наши корпоративни клиенти или доставчици на услуги;
трети страни, като агенции за предотвратяване на измами или брокери на данни в съответствие
със законодателството за защита на данните; уеб страници/социални медийни страници,
съдържащи информация, която сте публикували (напр. собствен уеб сайт или социални медии),
само за потвърждение, освен ако нямаме Вашето съгласие за обогатяване; и бази данни, които са
публично достъпни от трети страни.
Цели
•
За да спазим наши законови и регулаторни задължения;
•
За да изпълним договор, по който Вие сте страна;
•
За да предприемем действия свързани с мерките за предотвратяване изпирането на пари,
финансирането на тероризма, данъчни измами, контрол, уведомяване, изисквания за прилагане на
санкции/ембарго, изисквания за данъчно облагане и счетоводни задължения;
•
За да разгледаме и отговорим на Ваше искане/жалба или такова от оправомощен
държавен/публичен/съдебен орган;
•
За да получим съгласие за обработка съгласно изискванията на приложимото
законодателство.
Получатели на лични данни
Получател на лични данни са органите, установени в чл. 91 от Закона за пазарите на финансови
инструменти и при обстоятелствата, съдържащи се в цитираната норма от ЗПФИ и по-конкретно
КФН, НАП, МВР, ДАНС, КПКОНПИ, АДФИ. Получатели са още НОИ, БФБ – София АД, Централен
депозитар АД, кредитни институции – попечители, IRS /трета държава съгласно FATCA
споразумението/ и информация във връзка с автoматичния обмен на финансова информация,
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Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на личните данни. Достъп до лични
данни може да имат още юрисконсулти, адвокати, счетоводители, одитори, риск мениджъри,
технически специалисти, поддържащи компютърните системи на Де Ново ЕАД, както и доставчици
на информационни услуги за съответните специфични дейности, извършвани от посочените
категории лица.
Срок на съхраняване
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за период от време, който е необходим за спазване на
приложимата нормативна уредба и изпълнение на нашите договорни отношения с Вас. Де Ново
ЕАД съхранява документи, данни и информация събрани и изготвени по реда на ЗМИП и
правилника за неговото прилагане, ЗПФИ и пряко приложимите регламенти минимум 5 години след
прекратяване на договорното правоотношение с клиента.
Вашите права
В съответствие с приложимите разпоредби, Вие имате следните права:
•
да оттеглите вашето съгласие: когато сте дали съгласието си за обработка на Вашите
лични данни, имате право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време; Оттеглянето на
съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите данни, основано на
даденото от Вас съгласие преди оттегляне му и на обработка основаваща се на друго правно
основание;
•
на достъп: можете да получите информация, свързана с обработката на Вашите лични
данни, както и копие от такива лични данни;
•
на коригиране: когато считате, че Вашите лични данни са неточни или непълни, можете да
поискате такива лични данни да бъдат съответно променени;
•
на изтриване: можете да поискате изтриването на личните Ви данни, доколкото това е
допустимо от закона;
•
на ограничаване: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични
данни, освен ако това би противоречало на наше правно задължение;
•
на възражение: можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни на
основания, свързани с конкретната Ви ситуация. Имате абсолютно право да се противопоставите
на обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, което включва
профилиране, свързано с такъв директен маркетинг;
•
право да изискате копие на договора, въз основа на който личните Ви данни са
трансферирани до държава извън ЕИП;
•
на преносимост на данни: когато имаме законово основание и е технически осъществимо,
данните Ви може да бъдат прехвърлени на трета страна;
•
да бъдете уведомени за нарушение на защитата на данните, което е вероятно да доведе
до висок риск за Вашите права и свободи;
•
да подадете жалба до компетентния надзорен орган – Комисия за защита на личните
данни, на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, приемна работно време 9:00 - 17:30 ч.
Последици от отказ
Предоставянето на лични данни е нормативно задължително изискване, съгласно ЗПФИ, ЗМИП,
ДОПК, пряко приложими Регламенти на ЕК, подзаконови нормативни актове на КФН, правила на
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ESMA, EBA и наредби на КФН. Субектите на лични данни, чиито данни се събират и обработват от
Де Ново ЕАД, се считат уведомени за това обстоятелство с текстове в Общите условия или
договорите, сключвани с клиенти и/или контрагенти и за факта, че отказът им да предоставят
своите лични данни, изискуеми по ЗПФИ и ЗМИП/ППЗМИП е законово основание Де Ново ЕАД да
откаже предоставянето на съответната търсена услуга.
Последици от отказ да се предоставят лични данни: В случаите, при които инвестиционният
посредник не може да изпълни изискванията по ЗМИП поради причина, че клиентът отказва да
предостави лични данни, то посредникът е длъжен да откаже извършването на операцията или
сделката или установяването на делови взаимоотношения, в т. ч. откриването на сметка [чл. 17,
ал. 1 ЗМИП].
Автоматизирано вземане на решения
Де Ново ЕАД не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и
поради това не предоставя информация относно използваната логика, както и значението и
предвидените последствия от това обработване за субекта на данните.
Контакти
Ако имате въпроси, свързани с използването на Вашите лични данни и/или желаете да упражните
Ваши права съгласно настоящото Информационно известие, моля свържете се с нас на адрес: гр.
София 1000, ул. Христо Белчев 28, тел. 02 / 950 51 94 или email: contact@denovo.bg.
Получих настоящото известие, прочетох го, разбирам съдържанието и последиците му и го
приемам:

Дата: ____________2018 г.

КЛИЕНТ:_______________________________
Име и подпис
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