
Информация за лични данни на кандидати за за участие в програми за студенти, стипендианти или 
в други специализирани програми, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета 
/Общ регламент за защита на данните/ 

 

 
1. Данни за администраторите на лични данни 

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679, в сила от 25.05.2018г. Ви предоставяме 

информация относно обработваните лични данни на кандидатите за участие в студентски, стипендиантски 

или други специализирани програми. “УниКредит Булбанк” АД, ‘УниКредит Лизинг” ЕАД, “УниКредит 

Застрахователен Брокер” ЕООД, “УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД, “УниКредит Факторинг” ЕАД и 

“УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД /всеки от тях поотделно наричан Администратор, а всички заедно 

наричани по-долу за краткост Администратори/ са администратори на лични данни, които обработват 

Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.  

“Уникредит Булбанк” АД с ЕИК 831919536 е кредитна институция-Банка, която притежава Лиценз за 

извършване на банкова дейност, издаден от БНБ със Заповед № РД22-2249/16.11.2009г със седалище и 

адрес на управление гр. София 1000, р-н Възраждане, пл. Света Неделя № 7. 

“УниКредит Лизинг” ЕАД с ЕИК 121887948 е със седалище и адрес на управление район гр. София 1303, 

р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14. 

“УниКредит Застрахователен Брокер” ЕООД с ЕИК 131342355 е със седалище и адрес на управление гр. 

София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14. 

“УниКредит Кънсюмър Файненсинг” ЕАД с ЕИК 175070632 е със седалище и адрес на управление гр. 

София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14. 

“УниКредит Факторинг” ЕАД с ЕИК 175121006 е със седалище и адрес на управление гр. София 1303,  р-н 

Възраждане, ул. Гюешево № 14. 

“УниКредит Флийт Мениджмънт” ЕООД с ЕИК 121897718 е със седалище и адрес на управление гр. 

София 1303, район р-н Възраждане, ул. Гюешево № 14, ет.1. 

2. Длъжностно лице по защита на личните данни 

Координатите за връзка с длъжностното лице за защита на личните данни, г-н Антон Тодоров, са: 

DPO@UniCreditGroup.BG, гр. София 1000, пл. Света Неделя № 7. 

3. Цели и основания за обработваните лични данни 

Като Ваш бъдещ Възложител/Организатор/Обучител/Представител на студентски, стипендиантски или друг 

вид специализирани програми, при когото желаете да кандидатствате, да подадете документи и да 

участвате в подбор на кандидати за съответната програма, Администраторът/ите обработва/т информация, 

представляваща Ваши лични данни, за следните цели: 

 В процесите по кандидатстване за присъствие и участие в различни обучения, състезания, 

студентски, стипендиантски или други специализирани програми : 

 при организиране на различни обучения, състезания, студентски, стипендиантски или други 

специализирани програми;  

 при предварителни действия и необходимост от сключване на договор или друг вид 

споразумение за провеждане на съответната специализирана програма/обучение;  

 за удостоверяване на придобито и/или текущ процес на придобиване на образование, 

професионална квалификация, езикова компетентност, умения и опит; 

 при обработване на лични данни, извършвано в изпълнение на гражданскоправни, данъчни 

и счетоводни задължения, съгласно действащото в страната гражданско, данъчно, 

счетоводно и финансово законодателство; 

 при обработване на лични данни, извършвано в изпълнение на групови политики и 

изисквания на Администраторите  и УниКредит Груп; 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$VerificationPhOrgControl1$rptrChoose$ctl00$ctl00%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$ContentPlaceHolder1$VerificationPhOrgControl1$rptrChoose$ctl07$ctl00%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))


 при оценка на нивото на професионалната Ви компетентност, знания и умения; 

 при управление на съдебни или данъчни разследвания, както и при разрешаване на правни 

спорове; 

 

 За проучване на Вашата удовлетвореност в процесите по кандидатстване за участие в съответната 

специализирана програма/обучение/стаж. Посочените от Вас контакти – телефон и/или имейл 

адрес могат да бъдат обработвани от Администраторите за целите на получаване на обратна 

връзка от кандидата за съответната специализирана програма и за оценка на процесите по 

организация и провеждане. 

 

 Управление на дейности, свързани с борба с измамите. Администраторите обработват лични 

данни, при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на 

измами. 

 

 Охрана на зони и помещения и контрол на достъпа. Обработва се информация, представляваща 

лични данни чрез системи за видеонаблюдение; при провеждане на дейности на банкови и 

обслужващи гишета и офиси, както и при управление и контрол на потоците на входовете и 

изходите от зоните, защитени от електронни системи за контрол. 

 

 Опазване сигурността на данни, информация, приложения, системи и мрежи. 

 

4. Основания за обработване на личните данни 

 Администраторите обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, пар. 1 б. “а“ от Регламент ЕС 

2016/679, в случаите когато е необходимо изричното Ви, свободно изразено, конкретно и 

информирано съгласие за обработване на личните Ви данни. В случай, че желаете да участвате и 

в последващи студентски, стипендиантски или друг вид специализирани програми и/или обучения. 

В случай, че решите да не предоставите съгласието си за участие в бъдещи програми или ако 

оттеглите съгласието си занапред, Администраторите няма да обработват предоставените от Вас 

лични данни за тези цели. 

 

 Администраторите обработват Вашите лични данни, съгласно чл. 6, пар. 1 б. “б“ от Регламент ЕС 

2016/679, когато обработването е необходимо за предприемане на стъпки по искане на лицето-

кандидат за участник в обучение, в стипендиантска или друга специализирана програма, за 

сключване на договор. В случаите, когато се предприемат стъпки за сключването на договор с 

някой от Администраторите и/или сключите договор с някой от Администраторите, е необходимо 

да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може съответният 

Администратор да извърши всички действия, необходими за извършване на предварителните 

уведомления и проверки, съгласно съответното приложимо и действащо в страната гражданско, 

осигурително и данъчно законодателство. Непредоставянето на личните Ви данни ще доведе до 

невъзможност за Администратора да осигури услугите, за които сте изявили желание 

предприемайки стъпки преди сключване на договор. 

 

 На основание чл. 6, пар. 1 б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679,  Администраторите обработват лични 

данни, за да спазват законовите задълженията, предвидени за всеки от тях в качеството им на Ваш 

бъдещ обучител, представител/организатор/възложител на различни студентски, стипендиантски 

или други специализирани програми, или страна по споразумение, в зависимост от съответното 

обучение, стипендиантска или друг вид специализирана програма. Администраторът изпълнява 

задълженията, предвидени в Закона за задълженията и договорите, Кодекса за социално 

осигуряване и съответните подзаконови нормативни актове към него, както и действащото в 

страната приложимо законодателство относно съответната извършвана дейност. 

 

 На основание чл. 6, пар. 1 б. “в“ от Регламент ЕС 2016/679,  Администраторите  обработват лични 

данни, за да спазват законовите задължения, предвидени за всеки от тях в Закона за кредитните 

институции, Закона за потребителския кредит, Закона за кредитите за недвижими имоти на 

потребители, Закона за платежните услуги и платежните системи, Закона за пазарите на 

финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона срещу 

финансирането на тероризма, Закона за задълженията и договорите, Гражданския процесуален 

кодекс, съответната приложима законова и подзаконова нормативна уредба, регламентираща 

дейността на съответния Администратор, както и действащото в страната финансово, данъчно и 

счетоводно законодателство. 

 



  

 Вашите лични данни се обработват при спазване на чл. 6, пар.1, б.“ е“ от Регламент ЕС 2016/679, 

за целите на легитимния интерес на „УниКредит Булбанк“ АД, в случаите, когато се извършват 

дейностите:  

 

 по прехвърляне на данни на свързани с банката лица, на дружествата от УниКредит 

Груп, за целите на спазване и изпълнение на групови политики, репортинг, за одитни 

дейности, за оценка на кредитния риск; 

 за проучване на Вашата удовлетвореност в процесите по кандидатстване и участие в 

съответната специализирана програма; 

 по  борба с измамите; 

 по охрана и контрол на достъпа, включително чрез използването на снимки и служебни 

пропуски на служителите; 

 по аудио и видеонаблюдение, аудио и видео записване за целите на охрана, контрол 

на достъпа, борба с измамите, документиране на проведена комуникация;  

 когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или 

договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание. 

 за целите на директния маркетинг и за подобряване на клиентското обслужване при 

популяризиране на предлагането на продукти и услуги на „УниКредит Булбанк“ АД и 

дружествата от УниКредит Груп. 

Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на легитимните интереси 

на „УниКредит Булбанк“ АД, Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването за 

конкретната цел. 

 
5. Категории получатели на лични данни 

 
В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 съответният Администратор има право да 

разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели: 
 

 Публични органи, институции, учреждения, одитори, в случаите когато съответният Администратор 
има законово задължение да предоставя данните. Лични данни могат да бъдат предоставени и с 
цел получаването на предварителна информация, необходима за сключването на трудовия 
договор или договора за възлагане на съответната услуга договор и/или за неговото изпълнение.  
 

 На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при 
изпълнение на законови или договорни задължения на Администратора, или на друго валидно 
правно основание.  
 

 На подизпълнители на Администраторите, които са обработващи лични данни. Обработващите 
лични данни извършват обработването съгласно сключен със съответния Администратор 
договор/друг правен акт и под прякото ръководство, съгласно инструкциите на Администратора. 
Всеки от Администраторите използва само обработващи на лични данни, които предоставят 
достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за 
спазването на Регламент ЕС 2016/679. 

 
 На свързани със съответния Администратор лица, включително на дружества от УниКредит Груп, 

при обработване на личните данни за целите на легитимните интереси на Администраторите, в 
случаите на изпълнение на групови политики.  
 

 За извършване на справки и получаване на информация от държавни органи, институции, 
учреждения и регистри, в случаите когато е нормативно предвидено получаването на 
предварителната информация, справки и уведомления, необходими за сключването и 
изпълнението на договора за възлагане извършването на съответната услуга/и или дейност. 
 

6. Предаване на личните данни на трета държава или международна организация 
 

В случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от съответния Администратор лични 
данни на трети държави или международни организации, ще се спазват разпоредбите на Регламент ЕС 
2016/679, включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата държава или 

международна организация на друга трета държава или организация.  
 
7. Срок за съхранение на личните данни 
 



Всички Администратори обработват Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в 
страната трудово и/или друго приложимо законодателство. След изтичане на законово/регулаторно 
установените срокове, Администраторите ще изтрият Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва 
изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за 
които личните данни са събрани и се обработват.  
 
В допълнение на предоставената информация, Администраторите Ви предоставят и следната информация 
относно правата, които имате като субекти на лични данни и които може да упражните при спазване на 
условията, посочени в Регламент ЕС 2016/679: 

 
 Право да искате от съответния Администратор/Администраторите достъп до обработваните лични 

данни, свързани с Вас, съгласно чл. 15 от Регламент ЕС 2016/679; 

 
 Право да искате коригиране на обработваните лични данни, свързани с Вас, съгласно чл. 16 от 

Регламент ЕС 2016/679; 

 
 Право да искате изтриване на личните Ви данни /“Правото да бъдеш забравен“/, съгласно чл. 17 от 

Регламент ЕС 2016/679, в случаите, когато: 

o няма законово или договорно основание за обработването им,  
o когато личните данни не са необходими повече за целите, за които са били събрани или 

обработвани,  
o при оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само 

на основание изрично даденото съгласие на субект,  
o в други случаи, предвидени в Общия регламент за защита на личните данни. 

 
 Право да искате ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламент ЕС 2016/679; 

 

 
 Право на възражение срещу обработването на лични данни, съгласно чл. 21 от Регламент ЕС 

2016/679, в случаите, когато обработването е основано на легитимните интереси на 

Администратора или когато се обработват данни за целите на директния маркетинг, включващо 
профилиране; 
 

 Право на преносимост на личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили на 
Администратора, при условията на чл. 20 от Регламент ЕС 2016/679;  

 

 
 Право да оттеглите свободно изразеното си, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие 

за обработване на личните Ви данни. При оттегляне на съгласието Ви информираме, че не се 
засяга законосъобразността на обработването на данните преди съгласието да бъде оттеглено. 
 

 Правото на жалба до Комисията за защита на личните данни. 
 

 
 

 В случай, че сте клиент на „УниКредит Булбанк“ АД може да получите пълната информация относно 
обработваните лични данни, съгласно Регламент ЕС 2016/679 на следния интернет адрес: 
www.unicreditbulbank.bg, секция Защита на личните данни. 

 

 

http://www.unicreditbulbank.bg/

