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ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ“ АД
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
„Овергаз Капитал" АД с ЕИК 121589421 (Овергаз Капитал и/или Администратора), е дружество, , вписано
като финансова институция с номер BGR00139 в регистъра на Българска народна банка (БНБ) по чл.3а,
ал.1 от Закона за кредитните институции със Заповед на Подуправителя на БНБ и е администратор на
лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Седалището и адресът на управление на
дружеството е: гр. София, 1407, ул. „Филип Кутев" № 5, тел.: 02/4283500; e-mail: capital@overgas.bg
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ В ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ, ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА
НАШИТЕ КЛИЕНТИ
Овергаз Капитал АД, ул. Филип Кутев 5, 1407 София
Длъжностно лице по защита на личните данни за дружествата в групата на Овергаз: Емилия Тонева, email: gdpr@overgas.bg, тел.: 02/4283377.
НАШИЯТ ОСНОВЕН СТРЕМЕЖ ПРИ РАБОТА С ЛИЧНИ ДАННИ
Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и
европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена
причина и не може да се извършва без ограничение.
Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха
на нашия бизнес и за обществения ни имидж. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме
всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме
неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на
информация.
КАК И ЗАЩО ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения;
 За изпълнение на законови задължения или законен интерес на Администратора;
 След Ваше съгласие;
 За целите на директния маркетинг.
КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ, ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ
Като регистрирана небанкова финансова институция, Овергаз Капитал е законово задължен да
идентифицира всеки свой клиент. Освен това, точната идентификация при отпускането на кредит е в
интерес и за сигурност и на двете страни – Администратор и Клиент.
Данните, които събираме от Вас, ни позволяват да установим Вашата самоличност и кредитоспособност,
и да Ви предложим най-подходящия продукт, за да можем да сключим договор за кредит с Вас. Затова,
Вие ни предоставяте информация за Вас като попълвате онлайн формуляра ни за кандидатстване за
кредит, или като ни ги изпратите по електронната поща, телефона или по друг начин.
Информацията, която ни предоставяте, включва вашите имена, ЕГН, трудова заетост, данни за вид
договор, стаж, длъжност, професия, възнаграждение, общ месечен доход, образование, кредитна
задлъжнялост, настоящ адрес, телефонен номер, имейл адрес, саморъчен подпис.
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В процеса на отпускане на кредит Ние може да Ви поискаме допълнителна информация като копие на
лична карта, , удостоверение за номер на банкова сметка или друга платежна информация във връзка с
плащанията, направени от и/или към Дружеството, лице за контакт и др.
Ние обработваме също така и данни, които можем да получим от други източници (като например НАП,
НОИ, ЦКР на БНБ, МВР, ГД „ГРАО”), за да направим оценка на Вашата кредитоспособност, както и за да
потвърдим самоличността Ви, с цел предотвратяване на измами и изпиране на пари. Също така можем да
правим периодични търсения в подобни източници, за да актуализираме данните Ви, да оценим
кредитоспособността Ви и/или да осигурим събиране на вземанията.
За целите на застраховане вземането по отпуснат кредит може да се наложи да ни предоставите
допълнително информация за здравословното си състояние, пол, ръст, тегло, фамилна обремененост и
др. необходими.
ТРЕТИ ЛИЦА, НА КОИТО РАЗКРИВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Администраторът поема задължение да не предоставя личните данни на трети лица, освен с писменото
Ви съгласие или в случаите, установени с нормативен акт.
Овергаз Капитал АД не извършва предаване на лични данни на трета държава или международна
организация извън Европейския съюз.
Администраторът обработва личните данни чрез свои служители („Обработващи лични данни“) съобразно
спецификата на изпълняваните от тях служебни функции и в зависимост от конкретните им задължения.
Като финансова институция, Овергаз Капитал е задължен да предоставя информация на БНБ, НОИ,
ДАНС, МВР и други трети лица, съгласно изискванията на Закона за потребителския кредит, Закона за
кредитните институции, Закона за защита на потребителите, Закона за мерките срещу изпиране на пари,
Наредба № 26 за финансовите институции, приета от БНБ. Дружеството може да предостави информация
на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на
потребителите, на Комисията за защита на личните данни и всички други публични органи съгласно
приложимото законодателство.
За целите на изпълнението на задълженията, поети от страните по сключен договор за кредит, Ваши
лични данни могат и се предоставят на трети лица в следните хипотези:
 пощенски оператори и куриерски фирми – за изпращане на пратки, съдържащи допълнителни
споразумения, покани, съобщения и други документи и необходимостта от удостоверяване на
самоличността при връчването им;
 предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги;
 лица, които по възлагане на Овергаз Капитал поддържат оборудване, софтуер и хардуер,
използвани за обработване на лични данни и необходими за изграждане на мрежата на
Дружеството, както и за извършване на различни услуги по отчитане, техническа поддръжка,
сервизна поддръжка и др.;
 агенции за събиране на вземания по просрочени договори за кредити от името на Овергаз
Капитал;
 кредитни посредници, които са страни по договор за посредничество при сключване на
договорите за кредит;
 банки и платежни институции, обслужващи плащанията, извършени от/до Клиенти на
Дружеството;
 охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност,
обработващи видеозаписите от офиса на Овергаз Капитал и/или поддържащи други регистри в
процеса на осигуряване на пропускателния режим в същия обект;
 адвокати, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, съдебни органи, външни одитори
или консултанти кредитни агенции, Централен кредитен регистър при Българската народна
банка, Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Застрахователни
дружества.
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СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Овергаз Капитал обработва Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото в страната
законодателство и от регулаторните надзорни органи. Към настоящия момент данните се съхраняват за
срок до 5 години, считано от прекратяване на отношенията помежду ни. След изтичане на
законово/регулаторно установените срокове, Ние ще изтрием Вашите лични данни. Лични данни, за които
липсва изрично законово/надзорно задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на
целите, за които се събират и обработват.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на
изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи, позволяващи
идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени
за изтриване, тъй като не представляват лични данни.
ВАШИТЕ ПРАВА ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1. Право на информация - право по всяко време може да изисквате от Овергаз Капитал информация за
съхраняваните от Администратора за Вас лични данни, както и за техния произход, получатели или
категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.
2. Право на достъп – право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни, право на
достъп до тях, както и информация относно обработването им.
3. Право на коригиране – право да поискате своевременно да коригираме и/или допълним съхранявани от
Дружеството неточни Ваши лични данни.
4. Право на изтриване (правото „да бъдеш забравен“) – право да поискате Овергаз Капитал да заличи
(изтрие) или блокира личните Ви данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона
за защита на личните данни и Регламента, както и да уведоми третите лица, на които тези данни са били
разкрити, за всяко такова заличаване или блокиране, с изключение на случаите, когато това е
невъзможно и/или когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово
задължение.
5. Право на ограничаване на обработването – право да изискате от Овергаз Капитал ограничаване
обработването на личните Ви данни, когато:
5.1. оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
5.2. обработването на личните Ви данни е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, искате
тяхното ограничено обработване;
5.3. подали сте възражение за обработването на личните Ви данни, в очакване на проверка дали
основанията на Овергаз Капитал са законни.
6. Право на преносимост на данните – право да получите личните си данни, които сте предоставили на
Овергаз Капитал и които се отнасят до Вас, както и да използвате тези данни за друг администратор по
своя преценка.
7. Право на възражение – по всяко време имате право да:
7.1. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Овергаз Капитал при наличие на законово
основание за това. Когато възражението е основателно, правото да обработваме личните данни отпада;
7.2. възразите срещу обработването на личните Ви данни от Овергаз Капитал за целите на директния
маркетинг.
8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,
включващо профилиране - право да поискате човешка намеса от страна на Овергаз Капитал при
обработване на данните Ви, право да оспорите решението на Дружеството и право да изложите гледната
си точка.
9. Право на оттегляне на съгласие – право да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за
събиране, обработване и съхраняване от Овергаз Капитал на личните Ви данни (като това за маркетинг
цели). Оттеглянето на съгласието няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на
даденото съгласие преди неговото оттегляне, както и няма да има отражение върху обработването и
съхраняването на личните данни от Администратора в случаите, в които Овергаз Капитал има законово
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задължение да пази тези данни за определен срок съгласно разпоредбите на българското
законодателство и/или правото на Европейския съюз.
10. Право на жалба до надзорен орган – в случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна
уредба относно обработването на личните Ви данни, може да се свържете с нас за изясняване на
въпроса, като имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр.
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02/91-53-518; GPS координати: N 42.668839/
E 23.377495, електронна поща: kzld@cpdp.bg. Повече за дейността на Комисията можете да откриете на
https://www.cpdp.bg/.
Настоящата Политика за защита на личните данни е приета със Заповед на Изпълнителния директор на
„Овергаз Капитал“ АД от 28.06.2018 г. и влиза в сила от датата на приемането й.

Съгласувал текста:

………………………………
Д. Кирилова – юрисконсулт

Одобрил:

……………………………………………..
Св. Иванов – изпълнителен директор
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