
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Затова в качеството ни на 
администратор на лични данни сме предприели организационни и технически мерки, с 
цел да обработваме Вашите лични данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен 
начин. Настоящият информационен документ обяснява как Вашите лични данни биват 
обработвани, за какви цели и на какви основания се случва това, на какви получатели 
бихме могли евентуално да предоставим данните, за какъв период от време ги 
съхраняваме и как бихте могли да се свържете с нас за допълнителни запитвания. 

Администратор на лични данни 

Администратор на личните данни, обработвани чрез платформата EQS Secured 
Whistleblowing Channel („Платформата“), е ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД, ЕИК 831257890, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Младост, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ, 
135А, БЪЛГАРИЯ.  

Вашите права и как да ги упражните  

Целта на този документ е да Ви предостави информация за това как обработваме 
Вашите данни за целите на Платформата. В случай че за Вас възникнат допълнителни 
въпроси относно обработването на Вашите лични данни, както и ако желаете да 
упражните някои от Вашите права като субект на данни, напр.: право на достъп до 
информация и данни, право да поискате коригиране или изтриване на данни или 
ограничаване на обработването на лични данни, право на подаване на възражение 
срещу обработване на лични данни, както и право на преносимост, можете да ни пишете 
на следния имейл адрес: data_privacy@interlease.bg или на посочения по-горе адрес 
на управление.  

Упражняването на което и да е от посочените по-горе права може да бъде направено в 
свободна писмена форма, като искането следва да съдържа достатъчно информация за 
идентификацията Ви (три имена, ЕГН, данни за контакт), както в обикновена писмена 
форма със саморъчен подпис, така и в електронна писмена форма, подписана с 
квалифициран електронен подпис (КЕП).  

Цели, за които обработваме Вашите данни 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ обработва ограничен набор от лични данни за следните цели на 
Платформата: 

- Разследване на сигнали за нарушения и корупционни практики  
- Отчетни цели. 

В случай че сигнал бъде подаден посредством функцията за анонимно сигнализиране 
на Платформата, ОББ ИНТЕРЛИЙЗ не може и няма да идентифицира такъв подател. В 
такива случаи ограничена информация като IP адрес и вид на устройството, от което е 
подаден сигнала, все пак могат да бъдат достъпни, но никакви други лични данни, 
водещи до конкретно физическо лице, няма да бъдат записвани.  

Категории лични данни 
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За целите, описани по-горе, посредством Платформата бихме могли да обработваме 
следните категории лични данни: 

- Данни за идентификация на подаващия сигнал за нередности; 
- Данни за контакт; 
- Други данни, предоставени от сигнализиращия. 

Основания за обработване на лични данни 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ обработва Вашите лични данни на основание изпълнение на законово 
задължение, произтичащо от разпоредбата на чл. 11 Директива (ЕС) 2019/1937 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на 
лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. 

Срок за съхранение на данните 

Данните на лицата, подали сигнали за нарушения и/или нередности чрез Платформата, 
се съхраняват в зависимост от случая (предвиждат се няколко периода на съхранение 
според случая):  

а. Само за времето на разследване на сигнала за нарушение - ако нарушението не 
бъде потвърдено; 

б. 3 години - когато е потвърдено нарушението на правилата и политиките на ОББ 
ИНТЕРЛИЙЗ, но не и нарушение на законодателството; 

в. 10 години - когато законодателството е нарушено и подобно деяние може да се 
определи като административно нарушение / престъпление. 

Получатели на лични данни 

В ограничени случаи и при необходимост може да предоставим (достъп до) лични данни, 
получени чрез Платформата, на трети лица при стриктно гарантиране на 
законосъобразното и сигурно обработване на данните в съответствие с приложимото 
законодателство за защита на личните данни (напр. за целите на профилактика 
Платформата, при данни за извършено престъпление и др.).  

Какво можете да направите, в случай че не сте съгласни с начина, по който 
обработваме Вашите данни 

Сигурното и законосъобразно обработване на Вашите данни е наш приоритет. Ако 
имате основателни притеснения или ако сте недоволни от начина, по който обработваме 
Вашите данни, с удоволствие ще обсъдим Вашата обратна връзка, изпратена на 
посочените по-горе адреси за кореспонденция. Моля имайте предвид, че нашата 
дейност, свързана с обработването на лични данни, подлежи на контрол от страна на 
Комисията за защита на личните данни, към която имате право да се обърнете, в 
случай че не сте напълно удовлетворени от нашите действия и отговори. 

Повече информация за българското и европейското законодателство за защита на 
личните данни е достъпна на сайта на Комисията за защита на личните данни: 
www.cpdp.bg. 


