Българска народна банка

Уважаеми дами и господа,
Българската народна банка (БНБ), в качеството си на администратор на
лични данни, Ви информира, че за целите на издаване на справка от Централен
кредитен регистър (ЦКР) и от Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС)
се обработват лични данни на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № 22 за
Централния кредитен регистър и чл. 12, ал. 3 от Наредба № 12 за Регистъра на
банковите сметки и сейфове.
Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно
защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Регламент) и Закона за защита на личните данни, Вие имате право да
изискате: достъп до личните си данни, коригиране или изтриването им,
ограничаване на обработването, както и право на преносимост, когато личните
данни свързани с Вас са предоставени в структуриран, широко използван и
пригоден за машинно четене формат и се обработват по автоматизиран начин.
Можете да отправите искания до БНБ във връзка с упражняването на
посочените по-горе права. Българската народна банка ще ви информира за
предприетите действия в изпълнение на отправеното искане в срок до 1 един
месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде
удължен с още два месеца. При непредприемане на действия по отправено
искане, БНБ ще Ви информира писмено.
Информираме Ви, че имате право да подадете жалба до надзорния органКомисията за защита на личните данни, адрес гр. София 1592,
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща kzld@cpdp.bg, във връзка с
обработването на личните данни, свързани с Вас.
Подадените от вас заявление, съдържащи лични данни, се съхраняват в
срок до 3 (три) години след издаване на справката. Достъп до личните данни
данните, съдържащи се в ЦКР и РБСС, имат органите и институциите по реда на
чл. 56, ал.3, съответно чл. 56а, ал. 3 от Закона за кредитните институции.
Координатите на администратора, във връзка с обработването на лични
данни са: Българска народна банка, гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1.
Длъжностно лице по защита на личните данни – Александър Тонев,
personaldata@bnbank.org.

