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ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ  

/за клиенти физически лица, за физически лица, представляващи и/или членове на 

управителни и контролни органи на клиенти юридически лица, за физически лица – 

пълномощници на клиенти физически или юридически лица, за физически лица – 

действителни собственици на клиенти юридически лица/ 

„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД (“Дружеството”, “Ние”, “Нас”) е дружество, учредено съгласно законите 

на Република България, ЕИК 131422901, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, район 

Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, тел.: (+359 2) 9021944, електронна поща: office@efam.bg, за 

целите на защитата на личните данни: dpo@efam.bg, интернет страница: www.efam.bg. „ЕФ АСЕТ 

МЕНИДЖМЪНТ“ АД притежава лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност 

като управляващо дружество № 17-УД/09.03.2006г., последващо изменен с лиценз № 59-УД/ 

13.09.2017г. Длъжностно лице по защита на личните данни на „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е Наталия 

Иванова Попова, с координати за връзка: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, 

електронна поща: dpo@efam.bg, тел.: (+359 2) 9021944. 

„ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е администратор на Вашите лични данни. Ние ще събираме и 

използваме Вашите лични данни, които ни предоставяте и/или които сме получили от други източници 

(напр. Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията и др.) за долупосочените 

цели:  

 За идентифицирането Ви при сключването на договор с Нас, съответно за идентифициране на 

юридическо лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган 

и/или действителен собственик при сключване на договор между Нас и юридическото лице или за 

идентифициране на юридическо или физическо лице, на което Вие сте пълномощник отново за 

целите на установяване на договорни отношения между Нас и съответното юридическо или 

физическо лице;  

 За изпълнението на сключения между нас договор, съответно за изпълнението на договора, 

сключен между Нас и юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен 

или контролен орган и/или действителен собственик или за изпълнението на договора, сключен 

между Нас и юридическото или физическото лице, на което Вие сте пълномощник, и за 

поддържането на партньорски отношения по сключените договори, както и за осъществяване на 

последваща комуникация между нас във връзка с изпълнението на съответния договор и 

предоставяните въз основа на него услуги и/или дейности; 

 За извършване и водене на необходимата отчетност във връзка с изпълнението на сключения 

между нас договор, съответно във връзка с изпълнението на договора, сключен между Нас и 

юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган 

и/или действителен собственик или за изпълнението на договора, сключен между Нас и 

юридическото или физическото лице, на което Вие сте пълномощник, и предоставяните въз основа 

на съответния договор услуги и/или дейности; 

 За включването Ви в Нашата база данни с клиенти като клиент физическо лице, съответно като 

представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик на 

клиент юридическо лице или като пълномощник на клиент юридическо или физическо лице. 

За постигането на посочените цели, в случаите, когато е приложимо, в зависимост от качеството, в 

което действате, ще обработваме следните Ваши данни: имена; ЕГН /официален личен 

идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността, съдържащ се 

в официален документ за самоличност, чийто срок на валидност не е изтекъл и на който има Ваша 

снимка/; дата и място на раждане; гражданство; държава на постоянно пребиваване и адрес; адрес за 
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кореспонденция; държава, на която сте местно лице за данъчни цели, номер на документ за 

самоличност, дата на издаване и дата на валидност; копие от документ за самоличност; e-mail адрес; 

телефони за контакт; данни от нотариално заверено пълномощно или препис от нотариално заверено 

пълномощно, като пълномощното, съответно преписът от пълномощното, остават в архива на 

дружеството; документ в оригинал, издаден от кредитна институция, при дистанционно сключване на 

договор; документ, включително съдържащ данни от кредитна и/или дебитна карта, издаден от 

кредитна институция, данни, съдържащи се в квалифициран електронен подпис, при дистанционно 

сключване на договор; банкова сметка; семейно положение; информация относно заемана 

политическа, съответно обществена длъжност, както и други нормативно установени, вкл. съгласно 

Закона за мерките срещу изпирането на пари, документи и информация. Ако решите да ни 

предоставите допълнителна информация, Ние ще я използваме, доколкото е релевантна за постигане 

на целите на обработването.  

Правното основание за обработване на горепосочените лични данни е предприемане на стъпки за 

сключване на договор с Вас, с юридическото лице, на което Вие сте представляващ, член на 

управителен или контролен орган и/или действителен собственик, с физическото или юридическото 

лице, на което Вие сте пълномощник, и последващото изпълнение на сключения договор,  както и 

Нашият легитимен интерес да идентифицираме безспорно Нашите клиенти и да установяваме 

отношения само с надеждни трети страни. Правното основание за обработване на Вашите данни е 

Нашето законово задължение да събираме и съхраняваме такива данни съгласно Закона за  дейността 

на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Наредба 

№ 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, 

управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи 

алтернативни инвестиционни фондове, Закона за пазарите на финансови инструменти и, Закона за 

мерките срещу изпирането на пари и подзаконовите нормативни актове към него, както и други 

относими нормативни актове. В случай, че откажете предоставянето на личните си данни, за Нас няма 

да бъде възможно сключването на договор с Вас, с юридическото лице, на което Вие сте 

представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен собственик, с 

физическото или юридическото лице, на което Вие сте пълномощник. 

Вашите данни ще се обработват чрез ръчни и автоматични средства, като по отношение на личните Ви 

данни „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД няма да прилага автоматизирано вземане на решения и 

профилиране.   

Вашата лична информация във връзка с изпълнението на договора, сключен с Вас, с юридическото 

лице, на което Вие сте представляващ, член на управителен или контролен орган и/или действителен 

собственик, с физическото или юридическото лице, на което Вие сте пълномощник, и във връзка с  

предоставянето въз основа на договора инвестиционни услуги и дейности, може да бъде предавана 

към български и чуждестранни /от държава членка на Европейския съюз или Европейското 

икономическо пространство или от трети държави/ банки попечители, депозитарни институции и 

контрагенти на „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, имащи отношение към изпълнението на съответните 

инвестиционни услуги и дейности. Може също така да споделяме Вашите лични данни с определени 

трети лица, като: дружества, действащи като Наши подизпълнители за целите на изпълнението на 

сключения договор; ИТ доставчици за целите на разработване и техническа поддръжка на Нашите 

системи; одитори и консултанти, които да проверят спазването от Наша страна на външни и вътрешни 

стандарти и изисквания; държавни органи, изпълнителни агенции и страни по спорове съгласно 

правно задължение за докладване или при предявяване на искови претенции; приемник или бизнес 

партньор на „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ако продаваме или учредяваме съвместно предприятие за 

целия или за част от бизнеса си.   
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Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за определен срок в съответствие с приложимото българско 

и европейско законодателство и с вътрешните политики и процедури на „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, 

докато е необходимо за изпълнение на Нашите нормативно установени задължения, за задоволяване 

на Нашите легитимни бизнес интереси, или за възникването, упражняването или защитата на Наши 

права. Когато отпадне необходимостта от обработването на Вашите лични данни за тези цели, личните 

Ви данни ще бъдат изтрити по сигурен начин.   

Можете да се свържете с „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД и с Нашето длъжностно лице по защита на 

личните данни Наталия Иванова Попова на адреса на управление на дружеството в гр. София 1592, 

район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, или по електронна поща: dpo@efam.bg, за да поискате 

достъп до личните данни, които „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД държи за Вас, коригиране на личните Ви 

данни при неточности и/или непълноти, изтриване на Вашите лични данни, ограничаване на 

обработването или за да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Ако такава молба 

поставя „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в нарушение на задълженията ни съгласно приложимото 

българско и европейско законодателство и вътрешните политики и процедури на „ЕФ АСЕТ 

МЕНИДЖМЪНТ“ АД, то Ние може да не изпълним Вашата молба. В случай, че Вашата молба е 

подадена по електронна поща на посочения по-горе e-mail адрес, същата следва да бъде подписана с 

квалифициран електронен подпис. Имате право на преносимост на данните Ви към друг 

администратор на лични данни при определени условия.     

Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни от „ЕФ АСЕТ 

МЕНИДЖМЪНТ“ АД до Комисия за защита на личните данни на e-mail адрес: kzld@cpdp.bg.  

 

Настоящият документ е приет на 25.05.2018 г. и актуализиран на 13.11.2019 г. 

 „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД 
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