Информация за лицата извършващи брокерски дейности за обработване на лични данни
във връзка с извършване на брокерски дейности от вас, Wagas S.A., акционерно дружество със седалище във Варшава п.к.
00-236, Полша улица Świętojerska 5/7, вписано в Националния съдебен регистър воден от Районния съд на столицата
Варшава, XII Търговски отдел на Националния съдебен регистър под номер 0000409365, ЕИК 107-00-00-135, с дружествен
капитал в размер на 125.000 PLN напълно платен (по-нататък: „Wagas“ или „Администратор на данни“) обработваме
вашите лични данни, по-специално събираме ги, записваме, организираме, съхраняваме, изтегляме, разглеждаме и
използваме за целите посочени в настоящата информация.
По-долу, бихме искали да ви информираме за правилата за обработване на вашите лични данни и за правата, които
имате във връзка с това.
I. Обща информация. Следните правила се прилагат от 25.05.2018 г., с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО
(Общ регламент относно защитата на данните – наричан по-нататък „GDPR (ОРЗД)“).
Запитвания и искания за начина и обхвата за обработване на вашите данни от Wagas, а също и правата, които притежавате,
моля изпратете директно на Wagas.
II. Администратор на данни. Администраторът на лични данни е Wagas S.A. със седалище във Варшава.
III. Данни за контакт на администратора на данни. Относно вашите лични данни, можете да се свържете с нас по следния
начин:
• писмено на адрес: Wagas, ul. Świętojerska 5/7 42, 00-236 Warszawa
• чрез формуляр за контакт на адрес: www.wagas.eu
• по електронна поща на адрес: personaldata@wagas.eu
• по телефона на номер: 008002100235
IV. Цели и правно основание за обработването на вашите лични данни. Wagas обработва вашите лични данни, получени
във връзка с извършването на брокерски дейности, по-специално във връзка с използване от вас на достъпна онлайн
информационна система на Wagas, която е посветена за тези дейности (по-нататък: „информационна система“), за
следните цели:
Пореден Цел на обработването
Правно основание за обработването
номер
1.

гарантиране
на
сигурността,
включително на телеинформационна

2.

установяване, защита и преследване на
претенции относно извършване на
разпространяване на застраховки
изпълняване на задължения, свързани с
плащане на такси, включително водене и
съхраняване на данъчни книги и
документи свързани с водене на
счетоводни книги и съхраняване на
счетоводни доказателства

3.

правното основание е необходимостта на обработване
на данни за изпълнение на договора и законен интерес
на Wagas. Обработваме вашите данни за осигуряване на
защита срещу злоупотреби във връзка с използването от
вас на информационната система на администратора и
гарантиране на сигурността на телеинформационни
системи, обекти, лица и имущество.
Правното основание е законен интерес на Wagas.

Правното основание за обработване е необходимостта
на обработване на данни за спазването на законово
задължение, което се прилага спрямо Wagas
произтичащо от данъчното законодателство (Данъчен
кодекс, закон за данъка върху стоките и услугите, закон
за корпоративния данък) и от правила за счетоводно
отчитане (закон за счетоводството).

V. Личните ви данни не подлежат на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
VI. Задължение за предоставяне на данни. Предоставяне от вас на личните данни е доброволно.
Непредставянето на всички необходими лични данни на Wagas направи на вас невъзможно използване на
информационната система, извършване от вас на брокерски дейности с използване на тази система, и така да направи на
вас невъзможно сътрудничество с Wagas в обхвата на тези дейности. Обхватът на необходимите лични данни произтича
от законовите разпоредби или е обоснован с целта за обработване, посочена в точка IV.
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VII. Информация за получателите на вашите лични данни. Във връзка с обработването на вашите лични данни за целите
посочени в точка V, личните ви данни могат да бъдат предоставяни на:
1. органи на публична власт и субекти извършващи обществените задачи или действащи по искане на органите на
публична власт, в обхвата и за целите, които произтичат от правните норми, включително и по-специално на Комисия
за финансов надзор,
2. субекти обработващи данни за разследване или обезпечаване на задължение или с цел предотвратяване на
застрахователно престъпление,
3. субекти предоставящи технически услуги, включително обслужващи кореспонденция, архивиращи документи,
занимаващи се с развиване и поддръжка на информационни системи на Wagas, включително системи за търговия,
4. субекти занимаващи се с оторизация на подпис подаден по електронен път,
5. определени лица извършващи регламентирани професии, като юристи, нотариуси или одитори.
- във всеки случай определен в точки 2 – 5 по-горе, посочените по-горе субекти обработват данни въз основа на договора
с Wagas и само въз основа на указание от Wagas.
VIII. Срок за съхранение на данните
1. Вашите лични данни ще бъдат обработвани по време на използване от вас на информационната система и след това
до погасяване на претенции по извършване на брокерски дейности или погасяване на задължение за съхраняване на
данни произтичащо от правните разпоредби или правно обоснован интерес на администратора.
2. По-конкретно това се отнася до задължение за съхраняване на счетоводни документи, задължение за съхраняване
произтичащо от разпоредбите за противодействие на прането на пари и финансиране на тероризма.
IX. Права на лицето, за което се отнасят данни. Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:
Пореден Право
Описание
номер
1.
Право на достъп
Можете да получите информация свързана с обработване на своите лични
данни и копия на тези лични данни.
2.
Право на коригиране
Ако смятате, че личните данни са неточни или непълни, можете да изисквате
да бъдат направени подходящи промени в личните си данни.
3.
Право на заличаване
Можете да изисквате личните данни да бъдат заличени, доколкото това е
позволено от приложимото право.
4.
Право на ограничение
Можете да помолите за ограничение на обработването на своите лични данни.
5.
Право на възражение
Можете да възразите срещу обработването на своите лични данни свързани с
вашата ситуация.
6.
Право на оттегляне на По всяко време можете да оттеглите съгласието за обработване на вашите
лични данни под формата на изображение записано на снимките. Оттеглянето
съгласието
на това съгласие има действие само в бъдещето. Wagas няма да обработва
повече вашите лични данни, но обработването, което е станало до оттеглянето
на съгласието е в съответствие с правото. Оттеглянето на това съгласие няма да
има отрицателни последици във връзка c вашето сътрудничество с Wagas.
7.
Ако вашите данни са обработвани по силата на договор за предоставяне на
Право на преносимост
услуги на вас на достъп до информационната система или вие сте страна на
договора с администратора, в който предмет са брокерски дейности – вие
имате право на преносимост на личните данни, т.е. получаване от
администратора на вашите лични данни, в структуриран, често използван
формат подходящ за машинно четене. Можете да изпратите тези данни на друг
администратор на данни.
8.
Право на обжалване
Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган относно
защитата на личните данни, т.е. до полския надзорен орган (Председател на
Комисията за защита на личните данни) или надзорен орган на друга
държава-членка на Европейския съюз, компетентен за мястото на обичайното
местопребиваване или работа на лицето, за което се отнасят данни или за
мястото на предполагаемото нарушение.
X.
XI.

Данните са посочени в точка III.
Предаване на данни извън ЕИП. Вашите лични данни няма да бъдат предавани на получателите, които се намират
в държавите извън Европейското икономическо пространство.
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