ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
Висшето ръководство на БФБ АД (Борсата), в лицето на Изпълнителния директор,
определя и поддържа настоящата Политика за защита на личните данни и гарантира нейния
периодичен преглед и актуализация. Ръководството ясно декларира ангажиментите, които
дружеството поема по отношение на защитата на личните данни на субектите, свързано с
дейностите и процесите на Борсата.
Прилагайки настоящата политика, Ръководството се ангажира да осигури и поддържа
съответствие с приложимото европейско и национално законодателството по отношение на
обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на физическите лица,
чиито лични данни БФБ АД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на
данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
За прилагане на настоящата политиката са разработени и са внедрени документи
(политики, процедури и инструкции), които описват правилата на Борсата в съответствие с
всички приложими за дейността на дружеството изисквания на Общия регламент.
Регламент (ЕС) 2016/679 и настоящата Политика се прилагат по отношение на всички
дейности по обработването на лични данни, включително тези, които съдържат лични данни на
служители, членове на борсата, емитенти, борсови посредници, доставчици и партньори и
всякакви други лични данни, получени от различни източници, които Борсата обработва.
Настоящата политика и регистъра на дейностите по обработване се преглеждат и при
необходимост се актуализират при всяка настъпила промяна в дейностите на Борсата,
изискванията или оценката на въздействието върху защитата на данните, изискванията на
законодателството в областта на защита на личните данни, но минимум веднъж годишно.
Ръководството и Длъжностното лице по защита на данните осигуряват регистърът на
дейностите по обработване да се поддържа актуален и да бъде на разположение при искане от
надзорния орган.
Настоящата политиката се прилага, както от служителите на Борсата, извършващи
дейности по обработване на лични данни, така и от въвлечените в процесите и дейностите на
Борсата външните доставчици, които обработват лични данни от името на Борсата. Всеки
служител или доставчик, с възложени отговорности и правомощия за обработване на лични
данни, който наруши вътрешните правила и политики, ще бъде обект на дисциплинарни
действия и/или граждански/наказателни дела в зависимост от установеното отклонение и
изискванията на действащото законодателство в областта.
При необходимост, документите, свързани с Политиката за защита на личните данни, се
предоставят на външни изпълнители и трети лица, които работят с или за Борсата и които имат
или могат да имат достъп до или обработват лични данни. Никоя трета страна няма достъп до
лични данни, обработвани от Борсата, без да има сключен договор/споразумение за
поверителност на данните, което налага на третата страна задължения при обработването на
личните данни. Тези външни страни трябва да познават, разбират и прилагат изискванията на
тази политика и да доказват това съответствие при поискване от страна на Борсата или
компетентния надзорен орган.
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