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Уведомление за поверителност 

към пълмощници на акционерите на  

Индустриален холдинг България АД 

 

1. Какви данни събираме и обработваме 

Вашите лични данни се управляват и съхраняват съгласно нашата Политика за защита на 

личните данни. Можете да се запознаете с Политиката за защита на личните данни на адрес 

www.bulgariaholding.com   

„Индустриален холдинг България“ АД е Администратор на лични данни съгласно чл. 4, ал. 7 и 

Обработващ лични данни, съгласно чл. 4, ал. 8 на Регламент ЕС 2016/679.  

Данните, които обработваме, са определените от Търговския закон и Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа и се получават от Вас в качеството Ви на пълномощник на 

акционер/облигационер: ЕГН, Три имена, Адрес, Брой акции/облигации, Брой 

акции/облигации с право на глас; % на притежаваните акции/облигации на 

акционера/облигационера, когото представлявате и Вашите ЕГН, Три имена, Адрес. 

2. Защо е необходимо да обработваме лични данни? 

Вашите данни са ни необходими, за да изпълняваме законовите изисквания като публично 

дружество: 

 Ние използваме Вашите лични данни за да гарантираме правата на акционерите и 

облигационерите на „Индустриален холдинг България“ АД, които представлявате. 

3. Какво правим с Вашите данни?  

Вашите лични данни се събират, съхраняват и обработват в офиса на Дружеството с адрес: гр. 

София 1142, ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 37А.  

Вашите данни се предоставят на Комисията за финансов надзор и „Българска фондова Борса - 

София“ АД и Търговския регистър при Агенцията по вписванията, съгласно Закона за публично 

предлагане на ценни книжа и Търговския закон. 

4. Колко време съхраняваме Вашите данни? 

Вашите данни се съхраняват за срок от 5 (пет) години от получаването им. След изтичане на 

този срок документите се унищожават чрез нарязване.   

 

 

http://www.bulgariaholding.com/


ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ  

 

Уведомление за поверителност Версия 01 от 27.04.2018 Страница 2 от 2 

 

5. Какви са Вашите права? 

Поради изискванията на закона, Вашите данни не могат да бъдат блокирани за обработка и 

изтривани в рамките на срока за съхранението им. 

Ако желаете да отправите оплакване за начина, по който обработваме Вашите данни, молим 

да се обърнете към Длъжностното лице по защита на данните на е-мейл адреси 

dpo@bulgariaholding.com и office@bulgariaholding.com  или с писмо на адрес: гр. София 1142, 

ул. „Проф. Фритьоф Нансен“ 37А. Ние ще разгледаме вашето оплакване и ще се свържем с Вас 

за разрешаване на проблема.  

Ако и след това все още смятате, че данните Ви не са използвани правилно, съгласно закона, 

можете да се обърнете към Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, 

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 и е-мейл kzld@cpdp.bg. 
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