Декларация
за съгласие
с Политиката за поверителност
НА „ИНТЕРКАПИТАЛ ГРУП“ АД
Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на
нашите клиенти е наш най-голям приоритет. Моля, разгледайте Декларацията за
политика на поверителност, която ясно обяснява как ние в „Интеркапитал груп“ АД
събираме, обработваме, съхраняваме, унищожаваме и защитаваме информацията на
нашите клиенти. С настоящтата декларация клиентът дава съгласието си на
„Интеркапитал груп“ АД за такова събиране, обработка, съхранение, използване,
унищожаване и защита на личната информация , както е обяснено по-долу:
Събиране на лична информация
„Интеркапитал груп“ АД е Администратор на лични данни и събира необходимата
информация, която се изисква за, извършването на сделки касаещи плащания на
различни видове комунално- битови сметки, телефони, мобилни и интернет услуги,
цифрова и кабелна телевизии, кредити, попълване на клиенски сметки, резервации на
билети, плащане по застрахователни полици, захранване на клиентски акаунти по игри
и др. Дружеството се грижи за защитата на Вашите лични данни, както и за
предоставянето на услугите, които желаете. За целта „Интеркапитал груп“ АД събира
информация от Вас и от Вашите доставчици на съответните услуги за които желаете да
заплатите своите задължения.Вашите доставчици, с които имате подписани договори, и
на които вече сте предоставили за обработка своите лични данни, активно ни помагат
да профилираме Вашите изисквания и предпочитания и да ви предоставяме по-добри и
защитени услуги.
Информацията, която „Интеркапитал груп“ АД събира, може да включва:
1. Информация за вашите имена, адрес, ЕГН,възраст, пол, и-мейл адрес,данни от лична
карта, паспорт, шофьорска книжка, телефон, номер на договор, клиентска партида,
клиентски акаунт, номер на автомобил и данни за него и др. Информацията, която Вие
ни предоставяте, се използва единствено за целите на комуникацията с Вас и за да Ви
бъде предоставена възможност да направите плащане към доставчик или контрагент, на
който вече доброволно сте предоставили личните си данни. Поради факта, че на
нашите устройства човешкия фактор отсъства, ние приемаме, че съгласявайки се с
нашата политика за поверителност Вие доброволно, свободно изразено,
информирано,изрично и осведомено давате съгласието си за събирането,
обработването, съхраняването, унищожаването и защитата на личинте Ви данни от
„Интеркапитал груп“ АД.
2. Информация за сделките: Информация относно дължимите суми за съответните
услуги. Тези суми вече са Ви известни, защото сте получили уведомленията си или
фактурите си за плащане към съответния Ваш Доставчик. Чрез нашата система и
устройствата ни, ние само визуализираме пред Вас, Вашите задължения,предоставени

от Вашия Доставчик, с което се грижим за Вашето по-голямо удобство при извършване
на плащането .
3. Информация за проверка: Информация, необходима за удостоверяване на Вашата
самоличност - имена, адрес, ЕГН,възраст, пол, и-мейл адрес,данни от лична карта,
паспорт, шофьорска книжка, телефон, номер на договор, клиентска партида, клиентски
акаунт, номер на автомобил и данни за него и др. Това е основна информация, която
получаваме от Вас доброволно, но и за Вас от други субекти- Доставчиците на
съответните услуги, на които също вече доброволно сте ги предоставили, за да се
визуализират задълженията Ви на нашите устройства и да можете лесно бързо и удобно
да ги платите.
Използване на личната информация/ опция за отказ (‘Opt-out’)
„Интеркапитал груп“ АД използва лична информация само, когато е необходимо, за да
Ви предостави качествено обслужване и сигурност. Тази информация спомага за
подобряването на услугите, персонализирането на практическия опит ни позволява да
ви информиране за допълнителни продукти, услуги или промоции, които са от
значение за вас, и за продуктите и услугите, които изисквате, и вие давате съгласието
си да използваме тези данни за тези цели. Ако по някаква причина не желаете да
получавате такава информация, моля, откажете се от следващите стъпки при плащането
с бутона „Не съм съгласен“. Въпреки, че не сте задължени да предоставите
на„Интеркапитал груп“ АД нито една лична информация, която можем да поискаме,
моля, имайте предвид, че, ако не го направите, това може да възпрепятства
„Интеркапитал груп“ АД да ви предостави информация за услугата, която желаете да
заплатите. Въпреки, че гарантираме, че цялата информация, която поддържаме за Вас,
е актуална, точна и пълна, защото такава ни подават и Вашите доставчици на услуги, в
чиято полза ние събираме суми по Вашите задължения към тях, ние Ви приканваме
незабавно да се свържете с тях, ако някои от личните ви данни своевременно са се
променили.
Защита на личната информация
Всяка лична информация, която Вие или Вашите доставчици ни предоставят, ще бъде
третирана като поверителна и споделена само в рамките на „Интеркапитал груп“ АД и
свързаните с него по законови и договорни отношения лица и няма да бъде разкривана
на трети страни, освен при регулаторни или съдебни производства. Личната
информация, която ни предоставяте във връзка с извършването на плащания, се
съхранява безопасно на защитени сървъри, до които само оторизирани служители имат
достъп. „Интеркапитал груп“ АД криптира цялата лична информация, както е
предадена на „Интеркапитал груп“ АД, както от Вас така и от Вашите доставчици на
услуги, и по този начин полага всички необходими усилия, за да попречи на
неоторизирани лица да достъпят информацията.
Личната информация, която ни предоставяте във връзка с регистрирането си като
потребител на сайта, е защитена по много начини. Вие можете да получите достъп до
Вашата информация за регистрация чрез избрана от вас парола. Тази парола е
криптирана и се знае само от вас и няма да бъде разкривана на никой друг.
Информацията за регистрация се съхранява безопасно на защитени сървъри, до които
само оторизирани служители имат достъп чрез парола. „Интеркапитал груп“ АД
криптира цялата лична информация, както е предадена на „Интеркапитал груп“ АД, и
по този начин полага всички необходими усилия, за да попречи на неоторизирани лица
да разглеждат тази информация.

Свързани лица и партньори
„Интеркапитал груп“ АД може да споделя информацията със своите партньори,
свързани лица и обединения, в случай че информацията се изисква основателно, за да:
1. предлага допълнителни продукти и услуги, които отговарят на Вашите нужди и се
доставят по начин, който е полезен и подходящ за Вас (само когато Вие сте дали
доброволно, свободно изразено,информирано, недвусмислено и изрично съгласието си
да направим това); и/ или
2. обслужва клиентски Ви интереси и е за по-голямо Ваше удобство и улеснение, с
което Вие се съгласявате също.
Несвързани трети страни
„Интеркапитал груп“ АД не продава, лицензира, отдава под наем или по друг начин
оповестява лична информация на трети страни, освен в случаите, описани в настоящата
Декларация за поверителност. „Интеркапитал груп“ АД си запазва правото да
оповестява на Вашите бъдещи доставчици на услуги информация свързана с Ваши
лични данни, когато Вие желаете да ползвате услугите на нашите устройства, свързани
с кандидатстване за кредити, резервация на автобусни билети, сключване на
застраховки и др. информация, каквато основателно се изисква, за да могат да Ви се
предоставят заявените от услуги от съответния избран от Вас бъдещ доставчик. С цел
да подобри услугите си „Интеркапитал груп“ АД може да ангажира трети страни,
които да помагат при осъществяването на определени вътрешни функции, като
например обработката на плащания, обслужването на клиентите, проучванията за
удовлетвореност на клиентите или други дейности по събирането на данни, които са от
значение за нашата дейност. Споделената информация може също да се използва за
предоставянето на професионални, юридически или счетоводни консултации на
„Интеркапитал груп“ АД. Използването на споделена информация е строго ограничено
до горепосоченото и не е позволено да се използва за никакви други цели. Всички трети
страни, с които „Интеркапитал груп“ АД споделя лична информация, са задължени да
защитават личната информация в съответствие с изискванията на цялото приложимо
законодателство и по начин, подобен на този, по който „Интеркапитал груп“ АД
защитава същата. „Интеркапитал груп“ АД няма да споделя лична информация с трети
страни, за които счита, че няма да осигурят необходимото ниво на защита на клиентите.
Когато данните Ви са ни представени от доставчик на услуга, на който вече доброволно
сте предоставили личните си данни, този доставчик може да има достъп до Вашата
информация, събирана и обарботвана от нас за обратна връзка. С настоящото Вие
недвусмислено и неотменимо се съгласявате информацията да бъде споделяна от нас с
Вашите доставчици.
Вие потвърждавате, че, за да ви предоставим някои от услугите, за които желаете да
извършите плащане, като например попълване на клиентски акаунти, плащане на
сметки за чуждестранни мобилни оператори и не само изброените, може да се наложи
информацията да бъде предадена в Европейското и извън Европейското икономическо
пространство и давате съгласието си за това предаване.
Разкриване на информация в съответствие с регулаторните изисквания
„Интеркапитал груп“ АД си запазва правото да разкрива лична информация пред трети
страни, когато това се изисква от съдебен, регулаторен, правоприлагащ или друг
правителствен орган на компетентна юрисдикция за зашитата на нашите права и/или за

провеждането на съдебното производство. Таково разкриване се извършва на принципа
‘необходимост да се знае’, освен ако не е указано друго от регулаторния или друг
правителствен орган. При такива обстоятелства „Интеркапитал груп“ АД изрично
информира третата страна за поверителния характер на информацията.
Без да се ограничава горепосоченото, „Интеркапитал груп“ АД, е задължено, по силата
на международни търговски договори с чуждестранни доставчици, да спазва
законодателство във връзка със задграничните плащания, Закона за мерките срещу
пране на пари и предотвратяване на тероризма и както и други закони и подзаконови
актове, за което е предприело всички разумни стъпки, и се счита, че ги
спазва. Клиентът потвърждава и приема, че „Интеркапитал груп“ АД е задължено да
разкрива информация във връзка с всички данъчно задължени лица на съответните
органи, съгласно изискванията за отчетност.
Клиентът може да се свърже с „Интеркапитал груп“ АД за допълнителна информация
и/ или разяснения преди да даде информираното си съгласие по настоящата
декларация.
Срокове на съхранение и изтриване на информацията:“Интеркапитал груп“АД има
правото да съхранява Лични Ви данни доколкото това е необходимо, съгласно
приложимото право, но само в обема и за сроковете съгласно приложимото право.
„Интеркапитал груп“АД , на основание чл.38 ал.1. т.2 от Закона за счетоводството и
чл.38 ал.1 т.2 от ДОПК по реда установен от Закона за националния архив ще
съхраняват вашите лични данни за срок от 10 години само за счетоводни и данъчни
цели. Предоставените лични данни ще се съхраняват в процесинг системата и
счетоводните регистри на „Интеркапитал груп“ АД.
- „Интеркапитал груп“АД , на основание чл.38 ал.1. т.2 от Закона за счетоводството и
чл.38 ал.1 т.2 от ДОПК по реда установен от Закона за националния архив ,ще
съхраняват личните данни на представляващите фирмите лица, в процесинг системата
и в счетоводните регистри на „Интеркапитал груп“ АД за срок от 10 години само за
счетоводни и данъчни цели.
Всички предоставени лични данни с цел осъществяване на услугата, след изтичане на
срока от 10 години и отпадане на основанието за съхранението им, ще бъдат изтрити и
унищожени, съобразно всички технологични и законови изисквания.
Права на субектите:
Вие се съгласявате, че сте информиран за своите права, произтичащи от правата на
субектите по членове 15—22 от Регламента, а именно:
Право
Право
Право
Право
Право
данни
6. Право
1.
2.
3.
4.
5.

на достъп на субекта на данните
на коригиране
на изтриване
на ограничаване на обработването
на получаване на уведомяване при коригиране или изтриване на лични
или ограничаване на обработването
на преносимост на данните

7. Право на възражение, отделно от всяка друга информация
8. Права във връзка с автоматизирано вземане на индивидуални решения,
включително профилиране
9. Право да сте информиран за срока, за който ще се съхраняват личните данни
10. Правото на жалба до надзорен орган
11.Право да сте информиран дали предоставянето на личните данни е задължително
или договорно изискване за ползването на услуга, както и дали сте задължен да
предостави личните данни, както и за евентуалните последствия, ако тези данни не
бъдат предоставени.
12.Право на лицето да знае, дали данните му могат да бъдат и з п о л з в а н и за
обработване на във връзка с директен маркетинг. В и е и м а т е п р а в о н а
информация за целите на обработване на базата на съгласието, информация, че
лицето има право да оттегли съгласието си, информация за последиците при отказ да
се даде съгласие, ако има такива.
Всички адреси и телефони за връзка с нас, са обявени в официалния сайт на
компанията:
cashterminal.eu
ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:
Връзка с Длъжностното лице по защита на данните /DPO/:
Eмил Сашов Стойнев,
адрес: гр.София бул.“Мария Луиза“ 9-11 ет.5, GSM +359 879011719,
e-mail: stoynev@cashterminal.eu
Работно време: понеделник- петък от 9.00ч. до 18.00ч.
Връзка с център за спешни обаждания:
адрес: гр.София бул.“Мария Луиза“ 9-11 ет.5
Национален телефонен номер: 070019777,
e-mail: office@cashterminal.eu
Работно време на център за спешни обаждания: понеделник –неделя от 8.00ч. до 23.00ч.
Ограничаване на отговорността
„Интеркапитал груп“ АД не носи отговорност за политиките за поверителност или
съдържанието на сайтовете на партньорите, към които препраща своите киленти, и
няма контрол върху използването или защитата на информацията, предоставена от
клиент или събрана от тези сайтове. Всеки път когато клиентът избере да се свърже с
ко-брандиран или свързан уебсайт, клиентът може да бъде помолен да предостави
данни за регистрация или друга информация. Моля, имайте предвид, че такава
информация се записва от трета страна и ще се подчинява на политиката за
поверителност на тази трета страна.

Използване на ‘бисквитки’
„Интеркапитал груп“ АД използва ‘бисквитки’, за да осигури вашите търговски
дейности и да подобри функционалните характеристики на уебсайта си. Използваните
от „Интеркапитал груп“ АД бисквитки не съдържат лична информация или друга
чувствителна информация. „Интеркапитал груп“ АД може да споделя статистически
данни за използването на уебсайта с реномирани рекламни компании и свързаните с
него маркетингови компании. Информацията, която се събира от рекламната компания,
не е информация, която позволява идентифициране на самоличността. За да се
администрира и подобри сайта, „Интеркапитал груп“ АД може да използва трети
страни с цел проследяване и анализ на статистическата информация за използването и
обема. Третата страна може да използва ‘бисквитки’ за проследяване на поведението,
както и може да задава ‘бисквитки’ от името на „Интеркапитал груп“ АД. Тези
‘бисквитки’ не съдържат никаква лична информация.
Актуализации на декларацията за поверителност
Ние можем да променим или актуализираме части от тази Декларация за политика за
поверителност, за да отразим промените в нашите практики и/ или приложимото
законодателство и разпоредби. В случай, че сте се запознали с нея и доброволно сте
дали информираното си съгласие, моля, проверявайте от време на време Декларацията
за политика за поверителност, за да сте запознати с всички нейни промени или
актуализации. В случай че „Интеркапитал груп“ АД промени съществено Декларацията
за политика за поверителност, включително начина, по който ние събираме,
обработваме, използваме, защитаваме и унищожаваме Вашата лична информация,
ревизираната Декларация за политиката за поверителност ще бъде своевременно
достъпна на екраните на терминалните устройства и публикувана на официалния
уебсайт на дружеството. Клиентът, който потвърди с бутона „Съгласен съм“ , че
приеме ревизираната Декларация за политика за поверителност по електронен път на
терминалните устройства или на уебсайта на дружеството, се счита за действително
уведомен и дал своето свободно изразено, информирано, недвусмислено и изрично
съгласие. Всеки спор относно нашата Декларация за политика за поверителност се
подчинява на това уведомление, информирано съгласие и доброволното волеизявление
на клиента, без присъствие на човешки фактор. „Интеркапитал груп“ АД насърчава
клиента периодично да проверява и преглежда тази политика, така че клиентът винаги
да знае каква информация събира „Интеркапитал груп“ АД, как я използва, обработва,
съхранява, унищожава и защитава и на кого може да я оповестява.

Съгласие:
Аз прочетох, разбрах и приемам условията на тази Декларация за политика за
поверителност на „Интеркапитал груп“ АД и потвърждавам, че имам пълна
власт и правомощия да бъда обвързан от условията на Декларацията за политика
за поверителност, като давам своето свободно изразено, информирано,
недвусмислено и изрично съгласие, предоставените от мен и от доставчиците на
услуги, в полза на които ще плащам, лични данни, да бъдат събирани,
обработвани, съхранявани, унищожавани и защитени от „Интеркапитал груп“
АД.

