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Приложение № 2  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.19, АЛ.1 

ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

 

1. „Банка ДСК” ЕАД е регистрирана като администратор на лични данни  - Удостоверение на 

Комисията за защита на личните данни №0007302.  

 

2. Личните данни на физически лица се обработват за целите на:  

- сключване и изпълнение на договора за банков продукт или услуга, по който физическото 

лице, за което се отнасят данните, е страна  или е подписало в качеството на представляващ 

юридическо лице,  вкл. за действия, предхождащи и обуславящи сключването на договор,  

- реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с  

неговото изпълнение; 

- автоматичен обмен с други юрисдикции на финансова информация в областта на данъчното 

облагане, съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс; 

- директен маркетинг.  

 

3. Личните данни, събирани и обработвани от администратора, могат да бъдат предоставяни 

на следните категории получатели:  

а) Лица, на които са възложени действия по: изработване, комплектоване и доставка на 

писмена кореспонденция с клиентите или информационни бланки на администратора;  

издаване на банкови карти;  

б) Лица, на които е възложено по силата на договор с администратора да му оказват 

съдействие във връзка с обслужването и събирането на вземанията му; 

в) Лица, на които администраторът е възложил обработването на личните данни по други 

организационни причини, извън посочените в б. „а” и „б” ; 

г) Търговци, които по силата на договор с администратора  посредничат при предоставянето 

на кредитни или други банкови продукти и услуги; 

д) Органи, институции и лица, на които администраторът е длъжен да предостави лични 

данни по силата на специална законова разпоредба , включително и на Национална агенция 

по приходите за целите на   автоматичен обмен на финансова информация с други 

юрисдикции в областта на данъчното облагане, съгласно глава шестнадесета, раздел IIIа от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс . 

 

4. Предоставянето на личните данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат предоставени, 

администраторът ще бъде в обективна невъзможност да предостави искания банков продукт 

или услуга. 

 

5. Лицата, чиито лични данни се обработват от „Банка ДСК” ЕАД  имат право: 

а)на достъп и право да поискат  коригиране на отнасящите се до тях лични данни, 

обработвани от администратора . 

б) да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния 

маркетинг, както и за цели, извън посочените в т. 2. на тел. 0700 10  375 или на e-mail: 

call_center@dskbank.bg. При постъпване на възражение администраторът преустановява 

обработването на личните данни за тези цели.  
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