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Приложение № 1-2 

Към  

Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени 

от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 

Уведомление за обработка на лични данни 

 

I. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД („Дружеството“, „ББР” АД) е търговско дружество, с ЕИК 121856059. ББР АД е част от Групата на ББР, в която 
влизат и „Национален гаранционен фонд“ ЕАД, „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, "ББР Лизинг" ЕАД, "ББР Факторинг" ЕАД, "Фонд за 
капиталови инвестиции" ЕАД. 
Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на приложимото право и по отношение на Ваши лични данни, които се обработват във 
връзка с подаденото от Вас искане за предоставяне на финансиране, както и във връзка с изпълнение на сключен от Вас, като Краен 
кредитополучател/бенефициент Договор за кредит (наричан по-долу и Подсделката), по отношение на който се прилага осигурена от ББР АД 
портфейлна гаранция с договорен ред за финансиране и правила, съгласно Финансово споразумение за гарантиране на портфейл от кредити по 
Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (по-
долу наричано още Финансовото споразумение или Договора за он-лендинг), сключено между Юробанк България АД, вписано в Търговския 
регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Околовръстен път №260/“Банката“, която 
може да делегира изпълнението на част от дейностите си на ...................., ЕИК.........../ и ББР АД по възложената й за изпълнение с Решение № 
257/14.04.2020 г. на Министерски съвет на Република България „Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от 
възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“ (Програмата). 
  
ББР АД обработва необходимите й лични данни за изпълнение на Финансовото споразумение и всички приложения към него, в защита на своите 
легитимни интереси и в съответствие с постигнатите договорености с Банката. Съответно, Банката и, ако е приложимо дъщерното й дружество 
.................... обработват необходимите им лични данни на приложимото основание, включително за изпълнение на Финансовото споразумение и 
всички приложения към него, в защита на своите легитимни интереси и в съответствие с постигнатите договорености с ББР АД.   

Връзка с нас можете да осъществите на следните адреси: Република България, гр. София 1000, район „Средец“, ул."Дякон Игнатий"  № 1., тел. 
02/9306333; е-mail: office@bdbank.bg, интернет страница: www.bbr.bg  

За контакт с длъжностното лице по защита на данните можете да използвате следните координати: тел.: 0877205656; е-mail: dpo@bdbank.bg. 

II. ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ОБРАБОТВА 

Категориите лични данни и случаите, в които ББР АД може да обработва лични данни: 
1. Лични данни, обработвани във връзка с проверка и установяване дали Вие отговаряте на изискванията към общо наречените Крайните 

бенефициенти (като Крайни кредитополучатели-Правоимащи лица по Програмата) съгласно сключения между ББР АД и Банката Договор 
за он-лендинг: 
 Лични данни с цел идентификация и връзка с лицето - като три имена, ЕГН, номер на документ за самоличност, гражданство, адрес и 

телефон, образец от подпис, клиентски номер, номер на банкова сметка, аналогични данни ,за семейно положение и родствени 
връзки, данни за месторабота и длъжност, данни за възраст, образование, трудова заетост, пол;  

 Лични данни за финансово състояние – като имотно състояние, притежавани/ползвани активи, кредитна задлъжнялост, размер на 
трудово или други възнаграждения, сключени застраховки, участие в търговски дружества/членство в юридически лица, информация 
във връзка с използвани продукти от Групата на ББР АД;  

 Лични данни на лица, свързани с Крайния бенефициент, дружествени правоотношения по повод на участия в юридически лица или 
неперсонифицирани дружества;  
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 Лични данни във връзка със специални законови изисквания – като данни за конфликт на интереси, за произход на средства, копие 
на документ за самоличност, данни за свързаност, данни за наети лица, данни за обороти и притежавани активи, данни за 
действителен собственик и други;  

 Лични данни, свързани с реализацията на имуществото на Крайните бенефициенти или на трети лица, предоставили 
имущество/обезпечение за Ваше задължение към Банката/ББР АД, в случай на принудително изпълнение на вземания, включително 
на принудително събиране на вземания по Подсделки.   

 Лични данни, обработвани във връзка с вземането на решение от който и да е от Администраторите (ББР АД или Банката) дали (което 
е  конкретно приложимо) да сключи/да измени/да изключи, съответно да одобри Подсделка с Краен бенефициент, или 
включването/изключването на такава Подсделка във формиран на основание на Договора за он-лендинг портфейл от Подсделки; 

 Лични данни, които се обработват от Администраторите във връзка с администрирането и отчетността по Подсделките, включително 
при извършването на проверки и мониторинг от страна на ББР АД за спазване на изискванията за обслужване и администриране на 
Подсделката както от страна на Банката, така и от страна на Крайния бенефициент: 

 Клиентски номер, код или подобен идентификатор; 
 Всякакви лични данни, съдържащи се в кредитното досие по Подсделката;  
2. Лични данни, които се обработват от който и да е от Администраторите с цел осигуряване на съответните източници за финансиране или за 
предоставяне на необходима, поискана информация на Европейската комисия, или за осигуряване на други финансови улеснения и гаранции в 
полза на Крайните бенефициенти (Международни партньори/контрагенти на ББР АД, като Европейски Инвестиционен Фонд, Европейския Фонд за 
Стратегически Инвестиции, Европейската комисия, ОЛАФ и други на: http://www.bbr.bg/bg/partners). 
3. Лични данни, които се обработват при или с цел учредяване и реализиране на обезпечения, предоставяни в полза на ББР АД при извършване 
на цесия на вземане към Вас/при събиране на вземане към Вас, на основание на Финансовото споразумение, всички приложения към него и всички 
допълнителни споразумения, сключени на основание или във връзка с Финансовото споразумение, в това число:  

 Лични данни във връзка с дължими задължения по Подсделка, наличност и стойност на предоставените обезпечения и осребряемо 
имущество;  

 Лични данни във връзка с извършването на проверки в публични регистри като ТРРЮЛНЦ, НОИ, НАП, Имотен регистър, ЦРОЗ, Регистър 
на особените залози, Централен кредитен регистър, Централен депозитар и др.  

 Лични данни за банкови сметки и наличност по тях, както и лични данни свързани с полагането на труд/извършването на стопанска 
дейност и свързаните с това наемни или други правоотношения;  

4. Други лични данни, съдържащи се в кореспонденция, декларации, заявления, съобщения, писма, жалби, молби, оплаквания, сигнали и друга 
обратна връзка, която получаваме от Вас или за Вас.   
5. Ако се свържете директно с представители на ББР АД или посетите нашия офис, обработваме за Вас и видеозапис (на основание легитимен 
интерес и с цел защита на живота на хората и на собствеността в офисите на  групата на ББР АД).  

III. ЦЕЛИТЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО СА: 
1. Подготовка, сключване и изпълнение на Финансовото споразумение с Банката, включително когато сте изявили желание да 
сключите/имате сключена Подсделка по Програмата, както и с цел изпълнение на други споразумения, сключени с Банката, във връзка с Договора 
за он-лендинг;  
2. Изпълнение на нормативно задължение, в това число, но неограничено до разпоредбите на: ЗКИ, ЗББР, ЗМИП, ЗМФТ, ЗОЗ, ЗДФО,ТЗ, ДОПК, 
ЗЗДФЛ, ЗДДС и др. Обработваме Ваши лични данни и в случаите, предвидени в приложимите към съответното производство процесуални и 
материалноправни норми; 
3. Личните данни могат да бъдат обработвани и на основание чл.6 точка 1, буква „д“, от Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на 
Съвета от 27 април 2016 година а именно при упражняване на официални правомощия, които са предоставени на администратора, съг ласно  
Решението за обявяване на извънредно положение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 22 от 2020 г.) и в изпълнение на чл. 1, ал. 2 и 
3 от Постановление № 52 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. 
във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 30 от 2020 г.) и т. 5 и 6 от Решение № 215 на Министерския съвет от 2020 г. за 
увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Българска банка за развитие“ АД - гр. София. 
4. Основните легитимни интереси, поради които ББР АД обработва предоставените му лични данни, са: 

 управление на риска - извършване на кредитен преглед, оценка анализ, спазване на регулаторни и правни изисквания за капиталова 
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адекватност, също за кредитоспособност, рентабилност, възвръщаемост на инвестиции, финансова стабилност, учредяване, индивидуализация и 
осигуряване на противопоставимост на предоставяни в полза на ББР АД обезпечения;  

 за постигане на определени вътрешни за ББР АД административни цели, като при тази обработка може да предоставим Вашите лични 
данни на архивиращи компании, технологични компании, осигуряващи ИТ поддръжка, доставчици на куриерски услуги, и др. 
доставчици на услуги, но само след като сме се уверили, че техните политики спазват и практиките им отразяват най-високи стандарти 
за сигурност на информацията и нейната поверителност; 

 упражняване на правото на защита на ББР АД, когато са накърнени нейните права и законни интереси, включително чрез предприемане 
на действия по принудително изпълнение (например събиране на вземания); 

 предотвратяването на операционни събития, престъпления или измами, както и прилагане на добрите практики в кредитната дейност; 
 обезпечаването на сигурност и непрекъснатост на бизнес процесите и дейностите; 
 обработка, обмен и публикуване по повод на специално създаденият за Програмата регистър при Българска банка за развитие АД, 

чиято цел е да осигури прозрачното и правилно изпълнение на Програмата на Българска банка за развитие АД за гарантиране на 
безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19;. 

IV. С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Във връзка с приложимите законови изисквания, както и в защита на легитимните интереси на ББР АД като кредитор/доставчик на, е задължително 
или възможно да предаваме Ваши лични данни до регистри като: ЦКР, ЦРОЗ и ТРРЮЛНЦ, както и до държавни органи и институции като БНБ, НОИ, 
НАП, ДАНС, органи на съдебната система, на прокуратурата и др. 

Ваши лични данни могат да са предмет на автоматичен обмен във връзка със спазването на изискванията за обмен на данни според Данъчно 
осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените 
американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект, във връзка с инициатива известна още като  
FATCA.  

По отношение на програмите и продуктите на Групата на ББР, които се предоставят съвместно и в сътрудничество с местни и международни 
партньори на Групата (списък на международните партньори е достъпен на  http://www.bbr.bg/bg/partners ), се обменят лични данни на Крайни 
бенефициенти, доколкото това е необходимо за съответната услуга, сключването/изпълнението на договор - контрол за изпълнение на 
договорните задължения, отчетност пред партньорите на Дружеството.   

V. КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

 За изпълнение на задълженията на Дружеството, произтичащи от приложимото право, вашите данни се съхраняват в най-кратките допустими 
срокове, като основните максимални срокове за съхранение са: 

  Договори за он-лендинг, Подсделки и документите във връзка с тяхното сключване и обезпечаване от Банката - до 10 години след прекратява-
не на договора и изпълнение на всички парични задължения по него; 

 Искания за финансиране на договори за кредит -1 година след издаването на отказ за финансиране. 
VI.  ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИ: 

- право на информираност, което включва право на информация за администратора на лични данни,  както и на обработваните лични 

данни;  

- право на достъп до личните данни, които се обработват от администратора; 

- право на коригиране, когато личните данни са непълни или неточни; 

- право на изтриване /“право да бъдеш забравен“/, което е приложимо само в следните случаи: личните данни повече не са необходими 

за целите, за които са обработвани, личните данни са обработвани незаконосъобразно или с отпаднало правно основание, изтриването е 

необходимо за спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора, 

оттеглено съгласие и други; 
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- право на ограничаване на обработката на личните данни само до съхранение, когато: точността на личните данни е оспорена, 

обработката е незаконна, но субектът на данните възразява срещу изтриването на личните данни или за  установяването, упражняването или 

защитата на правни претенции; 

- право на възражение срещу обработката по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, в случаите когато 

няма законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или  за 

установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 

- право на преносимост – за данните, които се обработват въз основа на договор или  съгласие, когато  обработването им се извършва по 

автоматизиран начин; 

- право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване; 

- право да оттеглите съгласието си за обработване на личните данни по всяко време, освен ако Вашите лични данни не се обработват и 

на друго основание, посочено в Регламент 2016/679 на ЕС. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано 

на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 

В искането си за упражняване на права следва да посочите своите три имена и адрес с цел идентифицирането Ви като субект на данните, като в 

случай на необходимост Администратора може да поиска допълнително данни, както и доказателства за самоличност. Посочете в какво се изразява 

Вашето искане. Посочете адреса за кореспонденция с Вас /физически адрес, електронен адрес/ съгласно предпочитаната форма за к омуникация. 

Формуляр на искане можете да намерите на електронната страница на ББР АД, в секция „Политика за поверителност“. 

Искането може да бъде подадено с писмо до адреса на управление на ББР АД, чрез попълване на формуляр на място в банковия офис  на ББР АД, 

чрез изпращане на електронно съобщение на следния електронен адрес, а именно - официален електронен адрес на ББР АД: office@bdbank.bg или 

директно до ДЛЗД (DPO@bdbank.bg). 

Отговор ще бъде предоставян при спазване на приложимите срокове – до един календарен месец от получаване на искането, като срокът може да 

бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броят на исканията. В случай на удължаване субектът на данните се уведомява 

и се посочват причините, които налагат удължаването. Първото предоставяне на данни е безплатно.  

VII. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИЛИ ДО СЪДА. 

Ако считате, че обработката на лични данни във връзка с дейностите посочени в настоящото Уведомление е незаконосъобразна или нарушава 

правата Ви, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с електронен адрес: https://www.cpdp.bg/ или до Административен 

съд София – град. 

Както и, ако е приложимо спрямо Подсделката:  

Крайният бенефициент може да подава искания за верифициране, коригиране, заличаване или изменение на лични данни, съобщени на  

Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и/или на Европейската комисия на следните адреси:  

 - по отношение на ЕИФ - European Investment Fund 37 В avenue J.F. Kennedy L- 2968 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg - на 

вниманието на служителя отговарящ, за защита на данните; 

 - по отношение на ЕИБ - European Investment bank, 100, blvd. Konrad Adenauer, Luxembourg, L-2950, Grand Duchy of Luxembourg; 

 - по отношение на Комисията - Commission Europeenne, Directorate General Economic and Financial Affairs, L-2920 Luxembourg, Grand Duchy 

of Luxembourg - на вниманието на - Head of Unit L2 - EIF Programme Management. 

Крайният реципиент има право да подаде жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните, ако счита, че правата му във връзка с 

личните данни са нарушени при обработката им от страна на ЕИФ, ЕИБ или Комисията; 

mailto:office@bdbank.bg
mailto:DPO@bdbank.bg
https://www.cpdp.bg/)
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Подробна информация относно обработването и защитата на Вашите лични данни ще намерите в Политиката за поверителност на ББР АД както и 

на интернет адрес: www.bbr.bg, и във всеки офис на Групата на ББР АД.  

Полагайки своя подпис под настоящото Уведомление за обработка на лични данни удостоверявам следните обстоятелства:  

Днес,…………… г., получих информация относно целите, основанията и другите условия, при които от ББР АД се обработват и защитават моите лични 
данни, както и информация за правата ми, свързани с тях. 

Информацията ми бе предоставена писмено, като договорно приложение към Договор за кредит, сключен с Банката, под формата на екземпляр 
от Уведомление за обработка на лични данни на „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД; 

Име: ………………………………………………………………………………………………………… 

Подпис: ……………………………………………………. 
 


