ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
НА ДАННИТЕ НА АКЦИОНЕРИ
1. Обща информация
„Загорка” АД, България, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 123025273, със седалище и адрес на
управление в гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №41 ( „ЗАГОРКА“ или „ние“ или „нас”) е
администраторът на обработването на всички лични данни, събрани във връзка с
удостоверяването на права на акционери и упражняването на права във връзка с членственото им
правоотношение. ЗАГОРКА зачита неприкосновеността на Вашия личен живот и се ангажира да
пази Вашите лични данни и да ги управлява в съответствие с нашите правни отговорности съгласно
приложимите закони за защита на данните.
Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност, тъй като в нея се съдържа важна
информация, чрез която ще разберете нашите практики относно личната информация, която ни
предоставяте или която събираме по друг начин в качеството Ви на акционери физически лица
и/ или физически лица - представители (законни или по силата на пълномощно) на акционери в
ЗАГОРКА („лични данни“).

2. Какви лични данни събираме и как ги използваме
Във връзка с изпълнението на своите законови задължения за водене и поддържане на книга на
акционерите и изплащане на дивидент на акционерите си, както и с оглед защита на легитимния
ни интерес да установяваме законосъобразността на възникване на акционерното
правоотношение, ние обработваме следните категории лични данни, относими към акционери в
ЗАГОРКА:
Идентификационни данни, относими към акционери и техни представители - Три имена,
ЕГН/ЛНЧ/друг уникален национален идентификационен номер, а ако няма такъв – дата на
раждане, адрес, данни за семейно положение във връзка с прехвърляне и придобиване на права
по реда на чл. 11 от Устава на „ЗАГОРКА“ АД;
Финансова информация, относима към акционерите – брой на притежавани акции,
регистрационни номера, под които са записани в книгата на акционерите, информация за
банкова сметка, данни относно размер на разпределен дивидент; данни относно издадени
депозитарни разписки и временни удостоверения;
Данни относно представителна власт – основание за възникване на представителна власт
– пълномощно, данни за нотариална заверка на подпис и/ или три имена и личен номер на
адвокат; данни за органите по настойничество и попечителство и назначените членове на
настойнически съвет, попечители и зам. - попечители.
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Ние няма да обработваме специални категории данни, относими към нашите акционери,
включително в случаите, при които са налице ограничения в дееспособността им.

3. Как споделяме лични данни
Може да се наложи да споделяме лични данни с трети страни, които ни оказват съдействие за
удостоверяване на права на акционерите съгл. Търговския закон (ТЗ) и осигуряване на тяхното
упражняване. Тези трети страни са:
•
•
•
•
•

компаниите от групата на HEINEKEN с цел администриране на членственото
правоотношение в ЗАГОРКА;
одитори;
правни консултанти на ЗАГОРКА;
банки;
В случай че HEINEKEN продаде всички или някои свои активи или дялове в ЗАГОРКА на трета
страна, възможно е Вашите лични данни да се предоставят на тази трета страна.

Тези страни може да се намират в Европейския съюз или в други държави в Европейската
икономическа зона или на друго място по света. Когато личните данни се съхраняват от нас извън
ЕИП, ние ще осигурим подходящо ниво на защита на прехвърлените данни. Ние изискваме от
доставчиците на услуги да използват подходящи мерки за защита на поверителността и
сигурността на личните данни.
Може да се наложи да предоставим лични данни на правоприлагащите органи с цел изпълнение
на правно задължение или съдебно разпореждане.

4. Сигурност на личните данни
Ще предприемем подходящи технически, физически и организационни мерки за защита на
личните данни, събирани във връзка с целите, споменати в т. 1, срещу злоупотреба или случайно,
незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, оповестяване, придобиване или
достъп, които са в съответствие с приложимите закони и разпоредби за сигурност на данните и
неприкосновеността на личния живот.
Личните данни на акционери се обработват при предприемане на необходими и достатъчни
технически и организационни мерки за тяхната защита. Лицата, отговорни за обработването на
лични данни, свързани с акционерно участие, са запознати с изискванията относно защитата на
личните Ви данни и са ограничени с оглед длъжността им на принципа „необходимост да знае“.
Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения (без човешка намеса), при
обработването на личните Ви данни, за която и да е от посочените в т. 1 цели.
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5. Задържане на лични данни
ЗАГОРКА поддържа книга на акционерите, съдържаща посочените в т. 2 категории лични данни,
относими към нашите акционери. Ние съхраняваме на електронен и/или на хартиен носител
данни, получени от „Централен Депозитар“ АД, относно притежателите на депозитарни разписки
за акции в ЗАГОРКА.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни през целия срок на съществуване на акционерното
правоотношение, след което данните се архивират до изтичане на давностните срокове за търсене
на отговорност от/към субекта и/или от публичен орган във връзка с акционерното участие (5
години в общия случай, освен ако закон не изисква друго, напр. с оглед изискванията на данъчното
законодателство). Ще предприемем разумни стъпки, за да унищожим или да деидентифицираме
личните данни, които съхраняваме, ако вече не са необходими за описаните в т. 1 цели или след
изтичане на определения срок на задържане.

6. Права за достъп, коригиране, заличаване, ограничаване и
преносимост на данни
Имате право да поискате преглед на Вашите лични данни, обработвани от нас или от наше име.
Имате право Вашите данни да бъдат коригирани, заличени или ограничени (според случая).
Можете да упражните това право, като се свържете с нас чрез този уеб формуляр със заявка,
свързана с поверителността на данните. Моля, имайте предвид, че за заявки, които не отговарят
на изискванията, описани в приложимото законодателство или насоките на HEINEKEN, може да се
поиска да бъдат повторно направени.
Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, обичайно
използван и машинно четим формат, като при определени обстоятелства ние, по Ваша молба, ще
предадем Вашите данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

7. Право на възражение
Имате право при определени обстоятелства да изискате от нас да спрем обработването на Вашите
лични данни, но при наличието на законови задължения, ще продължим тяхното обработване.

8. Актуализации
Ние ще преглеждаме периодично тази Политика за поверителност и ще правим актуализации,
когато това е небходимо. Всички промени в настоящата Политика за поверителност ще бъдат
публикувани на страницата на нашия уеб сайт и, доколкото е разумно възможно, ще Ви бъдат
съобщавани.
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9. Данни за контакт
Ако имате друг въпрос, възражение срещу използването на Вашите лични данни или оплакване
относно тази Политика за поверителност или във връзка с обработването на Вашите лични данни,
моля, свържете се с нас чрез този уеб формуляр или на имейл GDPR.Bulgaria@heieneken.com.
Освен това имате право да подадете оплакване до Комисията за защита на личните данни на
адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, www.cpdp.bg, e-mail: kzld@cpdp.bg.
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