ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Финанс Лизинг“ ЕАД е акционерно дружество регистрирано 2004 година и доказано
със своята лоялност.
Нашата цел е да установим добри и дълготрайни отношения със своите клиенти,
изградени на базата на доверие, спазвайки принципите на законност, честност и
прозрачност.
В тази връзка нашият стремеж е да запазим и защитим вашите лични данни.
За тази цел изготвихме „Политика за поверителност и защита на личните данни”, чрез
която да регулираме обработването на лични данни, предоставени от
потребителите/клиентите на уебсайт: http://www.finleasing.bg, на електронната поща на
„Финанс Лизинг“ ЕАД или на място в офиса на „Финанс Лизинг“ ЕАД.
„Финанс Лизинг“ ЕАД декларира, че всички лични данни, наричани по надолу, за
краткост „данни“, се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички
приложими законови разпоредби.

Цел
Обработване на лични данни, предоставени от нашите клиенти за постигане
определените цели.
Обработването на Вашите данни е на основание договорни взаимоотношения или
желание за встъпване на договорни взаимоотношения и на законови разпоредби.
„Финанс Лизинг“ ЕАД, в качеството си на „Администратор“ на лични данни,
гарантира, че ще спазва политика на конфиденциалност и поверителност, относно
личните данни и ще предприеме мерки за максимална защита на вашите данни.
Осигуряваме коректност при изпълнение на поетия от нас ангажимент, с цел
подобряване на нашите услуги.
На сайта има форма за контакт, чрез която може да зададете вашия въпрос и да се
свържете с нас.
За да изпратите запитване и да получите отговор, Вие трябва да посочите Вашето име и
имейл адрес.
Предоставеният имейл се ползва само за контакт с Вас и се ползва само за постигане
на целта, а именно отговор.
Предоставените лични данни се ползват единствено за оценка на кредитоспособността
Ви и за целите във връзка със сключените договори.
„Финанс Лизинг“ ЕАД не профилира вашите лични данни, получени чрез контактната
форма и не извършваме пълно автоматизирана обработка.

Във връзка с нашата дейност, ние обработваме данните ви по силата на договор и
съгласно законовите изисквания, като се стремим да осигурим защита и безопасност на
нашите системи и клиенти чрез предприети механизми за защита.

Предоставяне на личните данни на трети страни
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица или посреднически
страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договорните
взаимоотношения, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали
съгласие за това.
Страните на които могат да бъдат предоставени са трети страни, участващи в
обработката на данни, с цел извършване на отчетност на фирмата, законни
представители, държавни органи, процесуални представители и правораздавателни
органи в случай на възникнал спор.
„Финанс Лизинг“ ЕАД може да предостави лични данни на трети страни, когато има
основание за това и в случаите, когато това се изисква със закон или данните са
изискани от страна на правораздавателните органи и полицията с цел предотвратяване
и/или разкриване на престъпление.
Защита на личните данни и срок на съхраняване
Ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на
Вашите данни, като сме предприели всички необходими мерки срещу достъп на
неупълномощени лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
Личните данни се обработват и съхраняват за време, необходимо за обезпечаване на
всички права и задължения, произтичащи от договорните взаимоотношения или до
приключване на възникнал спор.
„Финанс Лизинг“ ЕАД в качеството си на администратор съхранява личните данни
единствено при договорни взаимоотношения, според правните разпоредби. При
изпратено запитване „Финанс Лизинг“ ЕАД, не съхранява и не извършва допълнителна
обработка на личните Ви данни.

Права на субектите, предоставящи данни
Вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на
своите лични данни.
В случай, че прекратим договорните си взаимоотношения, Вие може да пожелаете
изтриване и заличаване на Вашите данни и ние ще прекратим тяхното обработване с
прекратяване на договора и след изтичане на 5 годишната давност или при възникнал
правен спор, след приключване на спора.
Имате право по всяко време безплатно да получите достъп до данните си и да
направите възражение срещу неправилна обработка, да изисквате отстраняване на

несъответствието или извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните
данни или ограничаване на обработката на личните данни.
Можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни, в този случай
Вашите лични данни, ще бъдат заличени, ако е изтекъл законовият срок, за който
„Финанс Лизинг“ ЕАД е задължена да ги съхранява.
Унищожаването на личните данни ще настъпи веднага, след изпълнение на поставената
цел и изтичане на законовото основание.
Вие можете да ползва всичките си права, като изпрати писмено заявление за исканото
от Вас право на адрес: гр. София - 1407, бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3, оф.5
Свържете се с нас
Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно нашата политика, не се
колебайте да се свържете с нас:
София 1407
бул. „Никола Вапцаров” №10, ет.3, оф.5
тел.:

+359 2 866 19 66

факс: +359 2 943 81 95
email:office@finleasing.bg
Колкото повече взаимодействате с нас, толкова повече научаваме за Вас и това ни дава
възможност да ви предлагаме персонализирани услуги.
„Финанс Лизинг“ ЕАД може да използва личните данни единствено и само за целите за
които са предоставени.
Политиката за поверителност и защита на личните данни влизат в сила от 25.05.2018г.

