ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗДЕЛ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И
НА СЪВЕТА 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 (Общ регламент относно защитата на данните/GDPR)

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД ОБРАБОТВА ЛИЧНИ ДАННИ НА АКЦИОНЕРИ И
ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Администратор на лични данни:

"Софарма Трейдинг" АД ("Дружеството" или "Администраторът") е
публично акционерно дружество съгласно чл. 110 от Закона за
публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) с ЕИК 103267194

Длъжностно лице по защита на
данните:

„Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, ЕИК 130545438, с което можете
да се свържете на e-mail адрес dpo@sopharmatrading.bg

Цел на обработването:

Ако сте акционер в дружеството, Администраторът обработва
данните Ви с цел провеждане на общи събрания на Дружеството и
изплащане на дивиденти. Ако сте представител на акционер,
данните Ви се обработват за целите на представителството на
акционера.

Основание за обработка:

Основанието за обработка на личните Ви данни е законово
задължение по смисъла на чл. 6, параграф 1, буква "в" от GDPR,
наложено му от ЗППЦК.

Категории получатели:

Ако сте акционер, получатели на данните Ви са публични органи
като Национална агенция за приходите (НАП); независимо дали
сте акционер или негов представител, протоколите от проведените
общи събрания, които могат да съдържат личните Ви данни, се
предоставят на Комисия за финансов надзор (КФН) и се
публикуват на уебсайта на Дружеството, и могат да бъдат обявени

по партидата на Дружеството в Търговски регистър.

Правата Ви като субект на данни:

Като лице, чиито лични данни се обработват на основание
изпълнение на законово задължение, Вие имате право да:
➢
➢
➢
➢
➢

изискате от администратора достъп до личните си данни;
изискате от администратора коригиране на личните Ви данни,
когато са неточни;
изискате от администратора изтриване на личните Ви данни
(право "да бъдеш забравен") след като изтече законово
определения срок за съхранение на данните Ви;
да
изискате
от
администратора
ограничаване
на
обработването на личните Ви данни;
подадете жалба до надзорен орган като КЗЛД.

Последици от обработването на
личните Ви данни

Ако сте акционер, Администраторът получава личните Ви данни от
Централния депозитар и последица от обработката им е да
участвате в свикваното общо събрание на Дружеството по Ваше
желание и да Ви бъде изплатен дивидент, в случай, че се
разпределя такъв. Ако сте представител на акционер,
Администраторът получава личните Ви данни при явяването Ви на
общо събрание на съдружниците, като последица от обработката
им е отчитането на присъствието и гласуването Ви на общо
събрание на Дружеството от името на представлявания от Вас
акционер.

Трансфер на лични данни

При обработката на личните Ви данни не е налице трансфер към
държави извън Европейския съюз.

Срок на съхранение

Съгласно нормативните изисквания в Търговския закон
протоколите и приложенията към тях следва да се пазят от
Администратора най-малко 5 години.

Нормативно изискване за
обработка на данните

Обработването на личните Ви данни в качеството Ви на акционер
или негов представител се осъществява в изпълнение на
нормативни изисквания към Администратора да Ви идентифицира
при свикване на общо събрание и разпределяне на дивиденти. В

случай, че Администраторът не получи личните Ви данни, той не
може да изпълни законовите си задължения, а Вие може да
бъдете лишени от право на участие и гласуване в общото
събрание или разпределяне на дивидент.

Автоматизирано вземане на
решения

При обработката на личните Ви данни не е налице автоматизирано
вземане на решения или профилиране.

