ЛИЧНИ ДАННИ
“Сосиете Женерал Експресбанк” АД със седалище град Варна и адрес на управление
град Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 92, вписано в Търговския регистър с
ЕИК 813071350
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Допълнителна информация
работодател

длъжност

чист размер на месечния доход

образование

семейно положение

Връзка с банката в случай, че лицето не е клиент
родител на клиент

попечител на клиент

поръчител по кредит

настойник на клиент

съдлъжник по кредит

пълномощник на клиент

Декларация
1). Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД (Банката), да бъдат обект на обработка и да бъдат обработвани от страна на Банката
по смисъла на §1, т.1 от Закона за защита на личните данни, при посочените по-долу условия, като Банката има правото да обработва личните ми данни сама или чрез възлагане на
обработващ данните.
2). Декларирам, че съм информиран по смисъла на чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и съм съгласен със следното:
1. целите на събирането и обработка на личните ми данни, а именно: за идентификация и персонализация; за изпълнение на нормативните и регулаторни задължения на Банката
по Закона за кредитните институции, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за мерките срещу изпирането на пари и по силата на другите нормативни актове,
регламентиращи отношенията между Банката и обслужваните от нея лица; за целите на всички дейности, свързани с: установяването на отношенията с клиентите, предлагането на
банковите продукти, преценка за подходящност на клиентите във връзка с ползване на финансови продукти и услуги, сегментация на клиентската база; защитa на дейността на
Банката от участието в схеми за изпиране на пари или измами; установяване на данните за контакт с клиентите и техните представители; защита и обезпечавaнe на вземанията на
Банката; за целите на управлението на Банката и усъвършенстване на нейната политика;
2. събирането и обработката да се извършва с или без използването на електронни и други автоматични средства;
3. личните ми данни могат да бъдат предоставяни на лица, които по силата на договор извършват услуги на Банката, свързани с нейното информационно обслужване или с
изпълнение на каквато и да било финансова операция, по която представлявано то мен лице е страна, с предлагането, рекламата, маркетинга и търговията с продуктите й, с правната
защита на Банката, със събирането на вземанията й, както и на други финансови институции от групата на Societe Generale за целите на анализи и прогнози, пазарни проучвания,
предлагане и търговия на техните продукти, изпращане на информация за предлагането на нови продукти, за специални оферти и промоции, както и когато това се изисква за
спазване на техни нормативни задължения, вкл. и тези за мерките против изпирането на пари и против финансиране на тероризма, предвидени в действащото законодателство,
вътрешните правила на Банката, на групата Societe Generale, както и на други международни органи и институции, в случаите, когато са овластени да налагат такива мерки, или
разполагат с правомощия да наложат санкции на банката при неизпълнение на техни актове, а също и на съответните лица по реда на глава VI от ЗЗЛД, като се има предвид, че
предоставянето на данните на тези институции може да доведе до тяхното прехвърляне и в страни, които не са членки на ЕС, но при условие, че степента на защита у тях е не помалка от тази в ЕС.
3) Декларирам, че посочените от мен данни по-горе са верни и пълни и се задължавам незабавно да информирам Банката при настъпване на промяна в тях.
За да приеме уведомлението за промяна на личните данни, Банката може да поиска да и бъдат представени допълнителни документи, доказващи промяната. Банката не носи
отговорност за вреди, които биха могли да настъпят вследствие на несвоевременно уведомяване за промяна в личните данни. Банката има право да приеме като валидни
последните данни, посочени и от физическото лице. Ако Банката служебно констатира промени в личните данни на физическото лице, в зависмост от начина и носителите на
информация, чрез които са установени тези промени, Банката може да поиска лицето да ги потвърди, като до момента на това потвърждение тя би могла да не се съобразява с тях.
Банката информира физическото лице, че има право да възрази срещу обработването и разкриването на на личните му данни за целите на директния маркетинг в съответствие с
посоченото в чл.34а, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗЛД. Физическото лице, също така, има право на достъп или да поиска кориригиране на личните му данни чрез писмено заявление, отправено
до Банката по реда на ЗЗЛД.
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