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ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 

Настоящият български текст е само с информационна цел и не е правно обвързващ. 
Правно обвързващият документ е на английски език. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Това известие за политика (наричано по-нататък „Политика за поверителност“         
„Политика“, „Известие“) е адресирано до вас, клиента или бъдещия клиент (наричан           
по-долу „Клиент“, „Вие“, „вашето“) на INSTANT TRADING EU Ltd (наричана по-долу           
„Компания“, „нас“, „нашите“, „ние“). Личната информация на служителите,        
сътрудниците, доставчиците на услуги или всяка друга трета страна, която ангажира           
Компанията в бизнес отношения, се обработва в съответствие с договорното споразумение           
между Компанията и тази страна. 
 
Настоящата Политика за поверителност предоставя общ преглед на това как Компанията           
обработва вашите лични данни и излага информацията, която Компанията трябва да ви            
предостави за целите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета             
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката              
на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива               
95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) („GDPR“), която се прилага от 25             
май 2018 г.  
 
Използвайки уебсайта на нашата компания, включително използвайки някой от         
комуникационните канали, за да се свържете с нас, считаме, че сте прочели, разбрали и              
приели условията на настоящата Политика за поверителност и как обработваме всяка           
информация, която ни разкривате. Освен това, вие се съгласявате, че настоящата           
Политика, включително всички изменения, ще уреждат начина, по който събираме,          
съхраняваме, използваме, споделяме и под каквато и да е друга форма обработваме            
вашите лични данни и вашите права по време на нашите отношения и след             
прекратяването им. 
 
Кандидатствайки за акаунт в Компанията, вие се съгласявате с условията, посочени в            
настоящото Известие за политика, включително всички изменения, които ще уреждат          
начина, по който Компанията събира, съхранява, използва, споделя и под каквато и да е              
друга форма обработва вашите лични данни и вашите права в хода на или при              
прекратяване на вашите бизнес отношения с Компанията. 
 
Информацията, съдържаща се тук, замества всяка информация във връзка с обработката           
на лични данни, която е включена в което и да е от съществуващите клиентски              
споразумения и свързани формуляри по въпроси, които са обхванати от настоящата           
Политика за поверителност. Можем да ревизираме или актуализираме тази Политика от           
време на време. Новата версия на тази Политика ще бъде достъпна на уебсайта на              
Компанията. 
 
Съгласно съответните раздели на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR),           
ако сте физическо лице, Компанията обработва и администрира вашите лични данни във            
връзка с дейностите по обработка, на които се подлагат личните ви данни, както е              
посочено по-долу. 
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За целите на настоящото изявление: 
 

(1) „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано или         
подлежащо на идентифициране физическо лице (субект на данните);        
идентифицируемо физическо лице е този, който може да бъде идентифициран          
пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име,          
идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор       
или на един или повече фактори, специфични за физическа, физиологична,          
генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на        
това физическо лице; 

(2) „обработка“ означава всяка операция или набор от операции, които се          
извършват спрямо лични данни или спрямо набори от лични данни, независимо           
дали чрез автоматизирани средства, като събиране, запис, организация,        
структуриране, съхранение, адаптация или промяна, извличане, консултиране,       
използване, разкриване чрез предаване, разпространение или предоставяне по        
друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, заличаване или        
унищожаване; 

(3) „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган,        
агенция или друг орган, който сам или съвместно с други лица определя целите             
и средствата на обработка на лични данни; когато целите и средствата на такава             
обработка са определени от законодателството на Съюза или на         
държавите-членки, администраторът или специфичните критерии за неговото       
определяне могат да бъдат предвидени от законодателството на Съюза или на           
държавите-членки; 

(4) „обработвател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган,        
агенция или друг орган, който обработва лични данни от името на           
администратора. 

 
2. КОИ СМЕ НИЕ? 
 
Instant Trading EU Ltd, е кипърска инвестиционна компания, регулирана и оторизирана от            
Кипърската комисия по ценни книжа и борси („CySEC“) с лиценз № 266/15 и             
регистрирана в Регистратора на компаниите в Никозия под номер HE 266937. 
 
Данните за контакт на Компанията са: 
Адрес: 23A, Спетсън, Леда Корт, Блок B, Оф. B203, Меса Гитония, CY-4000 Лимасол 
Телефон(и): Кипър: +35725654112  
Имейл: support@instaforex.eu 
 
3. НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ 
 
Ние разбираме значението на запазването на конфиденциалността и поверителността на          
личните ви данни. Поверявайки ни вашата информация, бихме искали да ви уверим в             
нашия ангажимент да запазим поверителността на такава информация. Предприехме         
измерими стъпки, за да защитим поверителността, сигурността и целостта на вашата           
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лична информация. 
 
4. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ 
 
Като част от процедурите за откриване на клиентски сметки на Компанията и текущите             
задължения, тя трябва да спазва законодателната рамка, действаща към момента в           
Кипърската комисия за ценни книжа и борси („CySEC“). По-конкретно, Компанията ще           
спазва своите правни задължения съгласно Закона за борба с прането на пари (Закон 13              
(I)/2018), както е изменен, и Директивата за борба с прането на пари (Директива             
DI144-2007-08 от 2012 г.) за установяване на икономическия профил на Клиента и            
предотвратяване на прането на пари, както и ще спазва съответните задължения за водене             
на записи съгласно Делегирания регламент (ЕС) 2017/565 на Европейската комисия          
(„Делегиран регламент“) и Закон 87(I)/2017 за установяване на пригодността и          
целесъобразността на всеки Клиент въз основа на услугите, предлагани от всяка Кипърска            
инвестиционна фирма („CIF“) и записи на телефонни разговори, клиентски транзакции,          
Закона за спазване на данъка върху чуждестранните сметки („FATCA“) и Общия стандарт            
за предоставяне на информация („CRS“). 
 
Компанията, въз основа на горепосоченото, е задължена да изисква, събира и съхранява за             
период от най-малко пет (5) години следното: 
 
(1) име и фамилия; 
(2) дата на раждане; 
(3) място на раждане; 
(4) националност; 
(5) копие на паспорт и/или на лична карта; 
(6) такса за комунални услуги (включително пълен адрес на клиента); 
(7) данъчен идентификационен номер; 
(8) място на пребиваване за данъчни цели; 
(9) телефонен номер; 
(10) електронна поща; 
(11) име на работодателя; 
(12) професия; 
(13) сфера на заетост; 
(14) брутен годишен доход; 
(15) нетна стойност; 
(16) очакван оборот; 
(17) данни за банкова сметка. 

 
Ние можем да събираме посочената информация директно от вас (по време на            
процедурата по откриване на сметка) и/или от други лица, включително например           
кредитни референтни агенции, агенции за предотвратяване на измами, банки, други          
финансови институции, трети доставчици на услуги за удостоверяване и доставчици на           
публични регистри. 
Можем също така да събираме вашата лична информация във връзка с използването на             
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нашия(те) уебсайт(ове), като посещавани страници, честота, продължителност на        
посещение и търговска активност (за повече информация вижте нашия „Отказ от           
отговорност за бисквитките“). 
 
Ние съхраняваме и информация за вашето търговско поведение, включително запис на: 
 

1) продукти, които търгувате и тяхното изпълнение; 
2) данни за минали периоди за извършените сделки и инвестиции, включително          

инвестираната сума; 
3) данни за минали периоди за вашата активност по отношение на плащане и теглене. 

 
В допълнение към горепосоченото, Компанията може също да поиска допълнителна          
информация, за да подобри обслужването си към вас (съществуващи или потенциални           
Клиенти) или нашите дейности (ако сте наш доставчик за търговски данни) съгласно            
нашето съответно споразумение, в зависимост от случая, или при спазване на приложими            
разпоредби. 
 
Ние записваме всякакви комуникации, електронни, по телефон, лично или по друг начин,            
които имаме с вас във връзка с услугите, които са предоставени от Компанията към вас и                
отношенията с вас. Споменатите записи ще бъдат единствената собственост на          
Компанията и ще представляват доказателства за комуникациите между Компанията и          
вас. 
 
5. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Ние ще използваме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с            
Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) и Закон 125(I) от 2018 г.,             
предвиждащи защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични           
данни и за свободното движение на такива данни, както бива изменян или заменен от              
време на време. 
Вашите лични данни (не публично достъпна информация и/или вече притежавани от           
Компанията, без да се спазват разпоредбите на общия регламент за защита на данните), ще              
бъдат събирани и обработвани изрично и конкретно само за целите, за които са били              
събрани („ограничаване на целите“) докато Компанията трябва да изисква само          
необходимата информация във връзка с целите, за които е била събрана. 
 
Можем да трансферираме вашата лична информация извън Европейското икономическо         
пространство. Ако извършим такъв трансфер, ние ще гарантираме, че трансферът е           
законен и че има подходящи мерки за сигурност, за да защитим личните ви данни, както е                
предвидено в приложимите разпоредби. В подкрепа на това, Компанията следва          
инструкциите на Европейската комисия по този въпрос и гарантира, че третата държава,            
към която могат да бъдат трансферирани вашите данни, е призната от Комисията на ЕС,              
като подходяща по отношение на защитата на вашите лични данни. 
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6. КОНТАКТ С ВАС 
 
Можем, с цел предоставяне на нашите услуги за вас или за администриране на условията              
на нашето споразумение с вас, от време на време да осъществяваме директен контакт с вас               
по телефон, факс, имейл или поща. 
 
При условие на вашето съгласие, Компанията може да се свързва с вас от време на време,                
по телефон, факс, имейл или поща за маркетингови цели, за да предостави на вашето              
внимание продукти или услуги, които могат да представляват интерес за вас или за             
провеждане на пазарни проучвания. 
 
7. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Поради нашия ангажимент към вас, ние можем да разкрием личната ви информация като             
част от предлаганото от нас обслужване или за да изпълним законовите си задължения. В              
това отношение вашата лична информация ще бъде разкрита в следните ситуации: 

1. когато това се изисква от закон или от компетентен съд; 
2. когато това се изисква от CySEC или друг регулаторен орган, който има контрол             

или юрисдикция над Компанията или Клиента или техни сътрудници или на чиято            
територия Компанията има Клиенти; 

3. на съответните органи за разследване или предотвратяване на измами, пране на           
пари или друга незаконна дейност; 

4. до степен, която е разумна, за изпълнение на поръчки и за спомагателни цели към              
предоставянето на услугите; 

5. на кредитни референтни агенции и агенции за предотвратяване на измами, трети           
доставчици на услуги за удостоверяване, банки и други финансови институции за           
проверка на кредити, предотвратяване на измами, цели срещу пране на пари,           
идентификация или полагаеми надлежни проверки на Клиента. За целта те могат да            
проверяват данните, предоставени от Клиента, спрямо всякакви подробности във         
всяка база данни (публична или друга), до която имат достъп. Те могат също така              
да използват данни на Клиента в бъдеще, за да подпомогнат други компании за             
целите на проверката. Запис на търсенето ще бъде запазен от Компанията; 

6. на професионалните съветници на Компанията, при условие че във всеки случай           
съответният професионален съветник ще бъде информиран за поверителния        
характер на такава информация и също се ангажира със задълженията за           
поверителност; 

7. на други доставчици на услуги, които създават, поддържат или обработват бази           
данни (независимо дали са електронни или не), предлагат услуги за съхранение на            
данни, услуги за изпращане на имейли, услуги за съобщения или подобни услуги,            
които имат за цел да помогнат на Компанията да събира, съхранява, обработва и             
използва Клиентска информация или да се свързва с Клиента, или да подобрява            
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предоставянето на Услугите по това Споразумение; 
8. на търговско хранилище или подобно съгласно Регламент (ЕС) № 648/2012 на           

Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсови            
деривати, централни контрагенти (ЦК) и търговски хранилища (ТР) (Регламент за          
европейската пазарна инфраструктура (EMIR)); 

9. на други доставчици на услуги за статистически цели с цел подобряване на            
маркетинга на Компанията, в такъв случай данните ще бъдат предоставени в           
обобщен вид; 

10. на центрове за научни изследвания на пазара, които предоставят телефонни или           
имейл анкети с цел подобряване на услугите на Компанията, като в този случай ще              
бъдат предоставени само данните за контакт; 

11. когато е необходимо, за да може Компанията да защитава или упражнява законните            
си права пред всеки съд или арбитражен съд, арбитър или омбудсман или държавен             
орган; 

12. по желание на Клиента или със съгласието на Клиента; 
13. на Партньор на Компанията или която и да е друга компания от същата група на               

Компанията; 
14. на наследници или правоприемници или приобретатели или купувачи, с         

предварително писмено известие от (5) пет работни дни до Клиента. 
 
Изискваме от организации извън Компанията, които обработват или получават лична          
информация, да потвърдят поверителността на тази информация, да се ангажират да           
спазват правото на личен живот на всеки човек и да спазват всички съответни закони за               
защита на данните и тази политика за поверителност. 
 
8. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ 
 
Ние ще обработваме вашите лични данни за целите и до степента, необходима за             
изпълнението на споразумение, по което сте страна, или за да предприемем стъпки по             
ваше желание преди да сключите споразумение. При желание да станете наш Клиент,            
имате законово и договорно задължение да предоставите и поддържате актуални и точни            
личните данни, необходими за сключване на споразумение. Непредоставянето на такива          
данни, ще ни попречи да започнем или да продължим бизнес отношенията си. 
 
Можем също така да обработваме някои от вашите лични данни на база на вашето              
свободно дадено съгласие. Когато използването на вашата лична информация изисква          
вашето съгласие, такава декларация за съгласие ще ви бъде предоставена по време на             
процедурата за откриване на акаунта и също така е достъпна на уебсайта(овете) на             
Компанията. Ние ще разчитаме на предоставеното съгласие като правно основание за           
обработка на вашите лични данни. Имате право по всяко време да оттеглите това             
съгласие, като се свържете с нас по телефон или по имейл на compliance@instaforex.eu.             
Оттеглянето на съгласието не засяга законността на обработката, основаваща се на           
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съгласието преди оттеглянето му. 
 
Когато сте физическо лице и използването на вашите лични данни изисква вашето            
съгласие, Компанията ще поиска вашето съгласие да бъде предоставено свободно,          
конкретно, информирано и недвусмислено посочване на вашите желания, което чрез          
изявление или с ясно утвърдително действие означава съгласие за обработката. 
 
Ако в който и да е случай се почувствате принудени да дадете съгласие или ще понесете                
негативни последици, ако не го направите, тогава вашето съгласие няма да бъде валидно.             
Освен това, вашето съгласие няма да бъде комплектовано като неотговаряща част от            
общите условия, тъй като такова действие би означавало, че не сте предоставили свободно             
своето съгласие. 
 
При определени обстоятелства Компанията може да обработва вашите данни без вашето           
съгласие. В допълнение към изпълнението на споразумение, следните се считат за           
най-уместните: 
 

1) обработката е необходима за спазване на законовото задължение, на което          
Компанията е обект; 

2) обработката е необходима, за да защитите вашите жизнени интереси или тези на            
друго физическо лице; 

3) обработката е необходима за изпълнение на задача, осъществявана в обществен          
интерес или при упражняване на публични правомощия, предоставени на         
Компанията; 

4) обработката е необходима за целите на легитимните интереси, преследвани от          
Компанията или от третата страна, освен когато тези интереси са отменени от            
вашите интереси или основни права и свободи на субекта на данните, които            
изискват защита на личните данни. 

 
9. УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ И МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА 

 
Предприехме всички подходящи технически и организационни мерки, за да гарантираме,          
че вашите лични данни са защитени. Освен това Компанията е създала вътрешни            
образователни обучения за своите служители, така че да смекчи всички рискове, които            
могат да повлияят на вашите данни. Служителите, които обработват вашите данни, се            
обучават да спазват конфиденциалността на клиентската информация и поверителността         
на хората. Считаме нарушаването на поверителността ви за основен приоритет и           
Компанията ще подобри вътрешните си процедури, за да предотврати всяко такова           
събитие. 
 
Въведохме процедури по отношение на защитата на вашите данни. Достъп до такава            
информация имат само служители и/или партньори/обвързани агенти, които трябва да          
имат достъп до информацията, за да не бъде прекъснато споразумението между вас и             
Компанията. 
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Освен това ние държим лична информация в комбинация от сигурно компютърно           
съхранение, сигурни сървъри и от време на време и ако сметнем за необходимо, ще я               
съхраняваме в хартиени папки. Компанията е предприела всички необходими стъпки, за           
да защити личната информация, която притежава, от злоупотреба, загуба, неоторизиран          
достъп, промяна или разкриване. 
 
Въпреки че ще използваме всички разумни усилия, за да защитим личната ви информация,             
вие потвърждавате, че използването на интернет не е напълно сигурно и по тази причина              
не можем да гарантираме сигурността или целостта на личните данни, прехвърлени от вас             
или на вас по интернет.  
 
10. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Ние ще съхраняваме вашите лични данни, докато кОМПАНИЯТА има бизнес отношения           
с вас (физическо лице). След приключване на бизнес отношенията, можем да запазим            
вашите данни до пет (5) години в съответствие със Законите, регулиращи Компанията. 
 
Можем да съхраняваме вашите лични данни за повече от пет (5) години поради правна,              
регулаторна и/или друга задължаваща причина. Периодите на задържане ще се определят,           
като се вземе предвид видът на информацията, която се събира, и целта, за която се               
събира, като се имат предвид изискванията, приложими към ситуацията, и          
необходимостта от унищожаване на остаряла, неизползвана информация в най-ранните         
разумни срокове. 
 
Ние съхраняваме лична информация в хартиен и електронен формат. Ние използваме           
сигурни компютърни съоръжения за съхранение на електронни копия и прилагаме          
политика за сигурност на достъпа за хартиени копия. Компанията има въведени мерки за             
защита на личната информация, която притежаваме, от злоупотреба, загуба, неоторизиран          
достъп, промяна или разкриване. 
 
11. ВАШИТЕ ПРАВА 

 
Имате право да получите от Компанията потвърждение за това дали ваши лични данни се              
обработват, и, когато това е така, достъп до вашите лични данни и информацията относно              
обработката на вашите данни. 
 
Ако откриете неточности, имате право на коригиране на неточни лични данни, отнасящи            
се до вас, и вземайки предвид целите на обработването, вие също имате право да              
попълните непълни лични данни, включително чрез предоставяне на допълнително         
изявление. Можете да информирате Компанията по всяко време, че личните ви данни са се              
променили и ние ще променим вашите лични данни в съответствие с вашите инструкции.             
Ако някаква промяна засяга предоставянето на нашите услуги за вас, ние съответно ще ви              
информираме. 
 
Имате право да получите от Компанията ограничение за обработка, ако се прилага едно от              
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следните: 
1) точността на вашите лични данни се оспорва от вас и трябва да я проверим в               

разумен срок; 
2) личните ви данни са били обработени незаконно и сте се противопоставили на            

заличаването и ограниченията; 
3) вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но все пак               

трябва да ги съхраняваме за установяване, изпълнение или защита на правни           
искове; 

4) възразили сте срещу обработването на личните ви данни и предстои проверка дали            
имаме законни основания за обработването на вашите данни. 

 
Имате право да получавате личните данни, свързани с вас, които сте предоставили на             
Компанията, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да             
предавате тези данни на друг администратор, без възпрепятстване от наша страна. 
 
Ние може да обработваме някои от вашите данни автоматично, което ще ни помогне да              
сключим и изпълним споразумение с вас, като тест за целесъобразност, тест за пригодност             
или наблюдение на вашия акаунт и транзакции. Независимо от горното, решението ни да             
сключим споразумение или да изпълним споразумението с вас не се основава единствено            
на автоматизирана обработка, нито профилиране. 
Можете също така да възразите срещу обработването и да поискате да изтрием личната             
информация, която притежаваме, обаче, ако решите да го направите, потвърждавате, че           
може да не можем да продължим да ви предоставяме услугите си и може да се наложи да                 
прекратим бизнес отношенията си. 
 
Всички ваши заявки могат да бъдат изпращани до compliance@instaforex.eu и ние ще            
отговорим съответно в рамките на пет (5) работни дни. 
 
12. ВЪПРОСИ 
 
Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да получите достъп или промените            
информацията си или да подадете жалба или ако имате въпроси относно сигурността на             
нашия уебсайт, можете да ни изпратите имейл на  compliance@instaforex.eu. 
 
Освен това, в случай че не сте доволни от качеството на услугите, които ви предоставихме               
по отношение на обработката на лични данни, вие като физическо лице имате право да              
подадете жалба до нашия надзорен орган, който е Комисарят по защита на личните данни              
в Република Кипър. 
 
13. АКТУАЛИЗАЦИИ 
 
Ние можем да променим настоящата Политика по всяко време по наша преценка, без да              
Ви уведомяваме предварително. Ние ще публикуваме всякакви и всички актуализации на           
нашия уебсайт и поради тази причина ви съветваме да проверявате за актуализации от             
време на време. 
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