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Уведомление за поверителност относно търговска 
карта на Bank of America 
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Въведение 
Това Уведомление за поверителност обяснява как Bank of America Europe DAC („BofA DAC“, „ние“, „нас“, 
„наш“) събира, използва и разкрива Лични данни (както е определено по-долу) онлайн и офлайн във връзка с 
услугите („Услуги“), които предоставяме на нашите корпоративни и ведомствени клиенти, както е определено 
в раздела по-долу Дейности по обработване и правна основа. В това Уведомление наричаме „Вие“ 
физическите лица, чиито Лични данни обработваме, като притежатели на карти, пътници и физически лица, 
които работят за нашите клиенти. Това уведомление обяснява също как събираме, използваме, споделяме, 
защитаваме и обработваме по друг начин лични данни от регистрирани лица за събития, организирани от 
BofA DAC. Вижте съответните раздели за управление на събития и изпълнение. Това уведомление за 
поверителност е в допълнение към други уведомления за поверителност във връзка с други услуги, 
предоставяни на физически и юридически лица от субекти на Bank of America в ЕС/Обединеното кралство. 

Лични данни, които събираме 
„Лични данни“ са данни, които идентифицират дадено физическо лице или се отнасят до идентифицируемо 
физическо лице. Таблицата по-долу съдържа списък на Личните данни, които събираме. В таблицата в 
раздела Дейности по обработване и правна основа свързахме категориите Лични данни, които събираме, с 
категориите дейности по обработване/цели за обработване и съответните правни основи. 
 
Категории Лични данни Описание Лични данни 

Лични данни за контакт Лична информация за контакт на едно 
физическо лице 

Име, псевдоним, домашен адрес, 
служебен телефонен номер, домашен 
телефонен номер, мобилен телефонен 
номер, личен имейл адрес 
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Категории Лични данни Описание Лични данни 

Дата на раждане Дата на раждане на дадено физическо лице Дата на раждане 

Място на раждане Име на град и/или държава на раждане Име на град и/или държава на раждане 

Пол Информация относно пола на дадено лице Пол  

Информация за банкова 
сметка 

Данни за банкова сметка за обработване на 
плащане 

Данни за банкова сметка, включително 
име и номер на сметка 

Информация за 
удостоверяване на 
телефонен номер 

Информация, необходима за 
удостоверяване на самоличността при 
връзка с отдела за обслужване на 
притежателя на картата 

Моминско име на майката, 
идентификатор на служител, 
идентификатор за потвърждение или 
други въпроси и отговори за сигурност  

Информация за 
удостоверяване онлайн 

Информация, необходима за 
удостоверяване на самоличността при 
осъществяване на достъп до сметката 
онлайн или чрез мобилно приложение 

Идентификатор на потребител, IP адрес, 
IP на устройството, въпроси за проверка 
и еднократна парола  

Онлайн идентификатор  Средство за удостоверяване на физическо 
лице или субект на данни чрез свързване 
на информационни следи, оставени от 
съответното лице при извършване на 
действия онлайн 

Бисквитки, пикселни тагове, уеб маяци, 
локално съхранени предмети, уникални 
идентификатори на устройството, 
например Media Access Control (MAC) и 
Internet Protocol (IP) адреси, 
информация за смарт устройство, 
информация за мобилна телефонна 
мрежа 

Глас  Гласови записи Глас на телефонни обаждания 

Данни за транзакция Търговска транзакция с карта във връзка с 
плащане за продукти и услуги 

Търговец, дата, сума на покупки 

Данни за посещения Потвърждение за посещения на лицето 
присъствено или на виртуални събития 

Посетени събития 

Данни за начин на 
хранене 

Информация относно изискванията на 
лицето по отношение на храната 

Изисквания за хранене (Забележка: 
може да се направи извод за религията 
от изискванията на дадено лице по 
отношение на храната) 

Данни за увреждане Информация за увреждане на дадено лице, 
необходима за удовлетворяване на 
специални нужди  

Данни за увреждане 

Разни данни Лични данни, необходими за изпълнение 
на ad hoc регулаторни, съдебни или правни 
изисквания или задължения, или както е 
посочено от Вас при изпълнение на 
Услугите 

Лични данни, определени от 
регулаторен орган, съдебно или 
законово изпълнение, или както сте ни 
посочили  

 
Ние събираме също Лични данни онлайн чрез използването на бисквитки и други подобни технологии 
за проследяване. Вижте раздела „Бисквитки и подобни технологии“ за подробности. 

Деликатни данни 
Ние обикновено не събираме специални категории Лични данни, както е определено в Общия регламент 
относно защита на данните (напр., информация относно расов или етнически произход, политически мнения, 
религиозни или други вярвания, здравословно състояние, биометрични или генетични характеристики, 
криминално минало или членство в профсъюзи) („Специални данни“) във връзка с Услугите. Моля, не ни 
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изпращайте Специални данни чрез Услугите или по друг начин, освен ако не изискваме конкретно тази 
информация от Вас или не направим запитване до Вас като надлежна проверка, при което отговорът налага 
да ни разкриете Специални данни. В такъв случай, моля, не забравяйте да ни уведомите, че предоставяте 
Специални данни. 

Управление на събития и изпълнение: По време на регистрацията участниците могат да ни уведомят за 
увреждания, изискващи приспособяване, или специални нужди във връзка с религиозни убеждения и/или 
информация за здравето, например, изисквания за хранене. Тази информация ще се използва само, 
доколкото е необходимо за улесняване на пригодявания според дадено увреждане или специални 
уреждания. По подобен начин, определени данни за регистрация може да включват Специални данни (напр., 
ограниченията по отношение на храната може да указват специфично религиозно убеждение). Такива 
Специални данни ще се използват само за улесняване на участието в събитието. 

Събиране на Лични данни  
Ние и нашите представители, филиали и доставчици на услуги можем да събираме Лични данни по различни 
начини, включително:  

• Чрез Услугите: Можем да записваме Лични данни чрез Услугите, включително нашия уебсайт за 
глобален достъп до карта и нашето мобилно приложение. 

• По други начини, различни от услугите: Можем да събираме Лични данни за Вас по друг начин, 
различен от Услугите, например, когато правите плащане с карта. 

• Управление на събития и изпълнение: Вие предоставяте Лични данни чрез процеса за регистрация за 
събитие. 

Дейности по обработване и правна основа 
Може да е необходимо да събираме и да обработваме Лични данни за осигуряване на заявените услуги или 
защото от нас се изисква да правим това по закон. Ако не получим данните, които изискваме, може да не сме 
способни да предоставим заявените услуги. Таблицата по-долу съдържа резюме на нашите дейности, които 
изискват обработване на Вашите Лични данни, и съответната правна основа. Освен ако не е посочено друго, 
ние събираме Лични данни директно от Вас или от Вашия работодател. 

Цел  Причини за обработване Лични данни  Правна основа 

Регулаторни и 
законови 
задължения 

• За спазване на правилата на съответен 
план за карта 

• За спазване на приложимите закони и 
регулаторни изисквания (включително 
правни или регулаторни насоки, кодове 
или мнения) 

• За спазване на санкционни процедури и 
други изисквания за правни процеси и 
изпълнение на закона, включително 
вътрешнофирмени правила, които са 
базирани на или отразяват правни или 
регулаторни насоки, кодове или мнения 

• За спазване на изисквания за 
нефинансово регулаторно докладване, 
установени от регулаторни, данъчни 
органи и правителствени органи в 
различни юрисдикции. Вижте раздела 
„Разкриване на Лични данни“ за 
допълнителна информация 

Лични данни, както 
е уместно по 
отношение на всяко 
специфично 
регулаторно и 
законово 
задължение 

Законни задължения 
Вижте Приложение – 
Основни закони 
 
Законни интереси 

• За изпълнение на 
вътрешни контроли  

• За спазване на 
изискванията за 
докладване на 
регулаторни, 
данъчни и 
правителствени 
органи 
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Цел  Причини за обработване Лични данни  Правна основа 

Доставка на 
продукти и 
услуги с 
търговска 
карта 

• За управление на Вашата карта, 
отговаряне на въпроси и предоставяне 
на Услуги за Вас 

• За улесняване на транзакции, както при 
извършване на плащания с карта, така 
и/или за уреждане на негативни баланси 
по картата 

• За служебни цели, включително анализ 
на данни, одити, разработване и 
подобряване на продукти и Услуги, 
установяване на тенденциите на 
използване и определяне на 
ефикасността на промоционалните 
кампании, както и повишаване на 
качеството, подобряване или изменение 
на нашите Услуги 

Лични данни за 
контакт, дата на 
раждане, място на 
раждане, пол, 
уникален личен 
идентификатор, 
информация за 
банкова сметка, 
информация за 
удостоверяване на 
телефонен номер, 
информация за 
удостоверяване 
онлайн, електронни 
записи, данни за 
транзакция  

Законни интереси 
• За предоставяне на 

Услуги  
• За удостоверяване 

на физически лица 
преди предоставяне 
на достъп до системи 
или сметки 

• За позволяване на 
комуникации, 
необходими за 
Услугите, които 
предоставяме 

Комуникации с 
притежателя 
на картата  

• За комуникация с Вас при разработване, 
промяна или подобряване на продукти и 
услуги 

• За отговаряне на Вашите оплаквания 

Лични данни за 
контакт 

Законни интереси 
• За предоставяне на 

информация и 
комуникация с Вас 

• За отговаряне на 
оплаквания във 
връзка с услугите, 
които предоставяме 

Управление на 
събития и 
изпълнение 

• За регистрация и потвърждение на 
присъствието на виртуални или 
присъствени събития и конференции  

• За уведомяване на Вашата организация 
за събития за информираност като част 
от нашите услуги към Вас 

• За улесняване управлението на 
виртуални или присъствени събития 

• За улесняване на специални уреждания, 
включително по отношение на 
инвалидности, изисквания във връзка с 
храната или други специални нужди  

Лични данни за 
контакт, данни за 
посещения 
 
Деликатни Лични 
данни:  
Данни по отношение 
на храната, данни за 
инвалидност 
 

Законен интерес 
• За уведомление на 

нашия спонсор за 
присъствия на 
вътрешнофирмено 
събитие и 
резервация за 
развлечение 

• За изпълнение на 
изискванията на 
посетителите на 
събитие, когато е 
възможно 

 
Изрично съгласие  
• За изпълнение и 

удовлетворяване на 
специални нужди. 
Оттеглянето на 
съгласието няма да 
засегне 
законосъобразността 
на обработването, 
направено въз 
основа на съгласие, 
получено преди 
оттеглянето 
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Когато е необходимо да съберем горепосочените категории Лични данни съобразно законово задължение и 
Вие не предоставите тези Лични данни при поискването им, може да не е възможно да изпълним нашите 
законови задължения или да Ви предоставим Услугите. 

Ние няма да използваме Вашите Лични данни за вземане на решения, основаващи се единствено на 
автоматизирана обработка (включително профилиране), които имат правни или подобни значими 
въздействия върху Вас. 

Бисквитки и подобни технологии 
Можем да събираме лична информация чрез използване на бисквитки и подобни технологии. Вижте нашата 
Политика за бисквитки за допълнителна информация относно бисквитки и технологии за проследяване, 
включително как можете да управлявате бисквитки. 

Политика за бисквитки:  
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf  

Разкриване на Лични данни 
Лични данни може да се разкриват на свързани дружества и дъщерни фирми на BofA („свързани дружества“) 
и трети страни във връзка с Услугите, които предоставяме. В съответствие с всички ограничения по 
отношение на поверителността, които сме договорили изрично с Вас или други страни по транзакцията, 
такива разкривания може да включват разкривания, направени на категории трети страни, посочени в 
таблицата по-долу: 
 

Категории трети страни Лични данни Цел на обработването на Вашите 
Лични данни 

Държави на 
дестинация 

Вашият работодател, 
компаниите от групата на 
Вашия работодател, 
доставчикът на услуги за 
информация за сметката 
или друга трета страна, 
оторизирана от Вас или 
от Вашия работодател да 
получава или 
осъществява достъп до 
данни, притежавани от 
нас 

Лични данни, както е 
оторизирано 
 

За управление на програмата за 
Търговска карта и предоставяне 
на Услуги на Вашия работодател 

Консултация с 
Вашия работодател 

Разплащателна мрежа, 
като схеми на карти  

Лични данни за контакт, 
дата на раждане, 
информация за банкова 
сметка, данни за 
транзакция 

За улесняване на транзакции, 
както при извършване на 
плащания с карта на търговци, 
така и/или при уреждане на 
негативни баланси по карта 

Обединено 
кралство, 
Съединени 
американски щати 

Доставчици на услуги за 
софтуер за управление 
на сметки, които ни 
помагат да управляваме 
Вашата търговска карта 

Лични данни за контакт, 
дата на раждане, място на 
раждане, пол, уникален 
персонален 
идентификатор, 
информация за банкова 
сметка, информация за 
удостоверяване на 

За управление на Вашата карта, 
отговаряне на запитвания и 
предоставяне на Услуги за Вас. 
За предоставяне на услуги, като 
хостинг на уебсайт, анализ на 
данни, обработка на плащане, 
изпълнение на поръчка, 
информационна технология и 

Индия, Сингапур, 
Обединено 
кралство, 
Съединени 
американски щати 

https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://business.bofa.com/content/boaml/en_us/contactus.html
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Категории трети страни Лични данни Цел на обработването на Вашите 
Лични данни 

Държави на 
дестинация 

телефонен номер, 
информация за 
удостоверяване онлайн, 
идентификатор онлайн, 
електронни записи, данни 
за транзакция, данни за 
посещения 
Данни за религия, 
предпочитания за храна и 
увреждане 
Изображения / Видео 
записи / Аудио записи – 
Хора 

свързана инфраструктура, 
обслужване на клиенти, 
доставяне по имейл, 
изработване на карта, 
отпечатване, одит и други услуги, 
като маркетинг и управление на 
събития и изпълнение 
(доставчици на събития, 
организатори, доброволци, 
изпълнители и спонсори). 

Външни юридически 
фирми 
 
 

Лични данни, както е 
уместно във всяка 
специфична ситуация 
 
 

За предоставяне на правно 
съдействие при подготовка на 
документи за транзакции в 
подкрепа на услугите, които Ви 
предоставяме или за защита по 
искове срещу Вас 

Ирландия, 
Обединено 
кралство 

Регулаторни органи Лични данни, както е 
уместно във всяка 
специфична ситуация  

За спазване на регулаторни 
изисквания, които ни задължават 
да споделяме Вашите Лични 
данни 

Ирландия, 
Обединено 
кралство 

Услуги на трета страна 
Настоящото Уведомление за поверителност не разглежда и ние не сме отговорни за поверителността на 
информацията или други практики на трети страни, включително всяка трета страна, управляваща уебсайт 
или услуга, до която има връзка от Услугите. Включването на една връзка не предполага одобряване на сайта 
или услугата, до които има връзка, от нас или от нашите свързани дружества.  

Сигурност 
Ние се стремим да използваме разумни организационни, технически и административни мерки за защита на 
Личните данни в рамките на нашата организация. За съжаление, за нито едно предаване на данни или 
система за съхранение на данни не може да се гарантира 100 % сигурност. Ако имате основание да считате, 
че Вашите комуникации с нас повече не са сигурни, моля, уведомете ни веднага в съответствие с раздела „За 
връзка с нас“ по-долу. 

Предпочитания и достъп 

Получаване на електронни съобщения от нас  
Ако не искате да получавате повече свързани с маркетинг имейли от нас в бъдеще, можете да ги откажете 
като следвате инструкциите в съответното електронно съобщение.  

Ще се опитаме да изпълним Вашето(ите) искане(ия) при първа разумна възможност. Моля, обърнете 
внимание, че ако откажете получаването на свързани с маркетинг имейли от нас, ние пак можем да Ви 
изпращаме важни административни или свързани с Услугата или транзакцията съобщения, които не можете 
да откажете. 
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Права на физическите лица, които имате съгласно ОРЗД 
Може да имате определени права според ОРЗД на ЕС относно Вашия достъп до, информация за или 
обработването на Вашите лични данни. Тези права включват с определени изключения:  

• Правото да бъдете информирани, което означава, че Ви казваме какви лични данни обработваме, 
защо обработваме Вашите лични данни и с кои трети страни ги споделяме;  

• Правото на достъп, което е Вашето право да видите личните данни, които имаме за Вас;  
• Правото на коригиране, което е Вашето право данните Ви да бъдат коригирани или променени, ако 

не са правилни; 
• Правото на изтриване, което означава, че можете да поискате да изтрием личните данни, които 

имаме за Вас;  
• Правото на преносимост на данните, което е Вашето право да поискате копие от Вашите лични данни 

в обичайно използван четим машинен формат;  
• Правото да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни по начин, който не е 

в съответствие с главната цел на първоначалното им събиране; и 
• Правото на оттегляне на Вашето съгласие, ако обработването на Вашите лични данни се основава на 

Вашето съгласие 

За да научите повече за това как можете да упражните правата си, моля, вижте раздела по-долу. 

Как лицата могат да осъществяват достъп до, да променят или да отстраняват своите 
Лични данни 
Вие имате определени права относно Вашите Лични данни, както е посочено по-горе. Въпреки това, моля, 
обърнете внимание, че тези права не са абсолютни и може да подлежат на ограничения. Ако бихте искали да 
осъществите достъп до, да коригирате, актуализирате, ограничите или изтриете Вашите Лични данни, да 
оттеглите съгласието си или да възразите срещу обработването на Вашите Лични данни, или ако искате да 
изпратим електронно копие на Вашите Лични данни до друга компания, можете да се свържете с нас по 
телефона на: 00800 0456 7890 или +44 (0) 207 839 1481, или по имейл: individualrightsrequests@bofa.com. 
Можете също да актуализирате Вашите Лични данни в GLobal Card Access. Ние ще отговорим на Вашето 
искане в съответствие с приложимото законодателство.  

Във Вашето искане, моля, посочете кои Лични данни бихте желали да промените, дали бихте желали Вашите 
Лични данни да бъдат отстранени от нашата база от данни или по друг начин ни уведомете какви 
ограничения бихте желали да наложите върху използването на Личните данни. За Ваша защита ние можем да 
изпълняваме искания само по отношение на Вашите Лични данни и може да е необходимо да потвърдим 
Вашата самоличност преди да изпълним искането Ви. Ще се опитаме да изпълним Вашето искане при първа 
възможност. 

Моля, обърнете внимание, че може да се наложи да запазим определени Лични данни за водене на архиви 
и/или за регулаторни цели, както и/или за извършване на трансакции, които сте започнали преди да 
изисквате промяна или изтриване. Може да има също останали Лични данни в нашите бази данни и други 
записи, които няма да бъдат отстранени. Ние може да не сме в състояние повече да осигуряваме Услугите за 
Вас, ако поискате изтриване. 

Можете да подадете жалба до съответния орган за защита на данните в ЕС/ЕИП за Вашата държава или 
регион, където пребивавате обичайно, Вашата месторабота или мястото на извършване на предполагаемото 
нарушение на приложимия закон за защита на данните. Списък на органите за защита на данните е наличен 
на https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080. 

Период на запазване  
Ще запазваме Лични данни за колкото време е необходимо или разрешено според целта(ите), за 
която(които) са получени. Критериите, използвани за определяне на нашите периоди на запазване, включват: 
(i) периода от време, през който имаме текущо взаимоотношение с нашия клиент и осигуряваме Услугите; (ii) 
дали има законно задължение, което трябва да спазваме; (iii) дали запазването е целесъобразно според 

mailto:individualrightsrequests@bofa.com
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612080
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нашата законна позиция (например, по отношение на приложимите закони за ограничения, жалби или 
регулаторни разследвания); (iv) тип събрани лични данни и (v) съответната(ите) юрисдикция(и) 

Подходящият период на запазване се определя за всеки отделен случай и ще зависи от периода от време, 
през който се нуждаем да запазим Вашите Лични данни за целта() за събирането им. Например, може да е 
необходимо да запазим Вашите Лични данни за предоставяне на услуги на наш(и) клиент(и), за спазване на 
правно задължение, на което подлежим, или в ситуации, когато запазването е целесъобразно във връзка с 
нашата законна позиция (например, в съответствие с приложими закони за ограничения, съдебни процеси 
или регулаторни разследвания). Периодът на запазване може да варира за различните юрисдикци Например, 
личните данни, обработвани за спазване на нашите законови и регулаторни задължения относно превенция 
на пране на пари и финансиране на тероризма (както е описано по-долу) се запазват за период до 20 години 
от датата, на която са получени от BofA DAC или за период до 10 години от крайната дата на 
взаимоотношението с клиента, в зависимост от юрисдикцията. Например: 

• Ние трябва да запазим определени Лични данни за доставяне на Услуги на нашите клиенти най-
малко до прекратяване на взаимоотношението, а понякога за период от време след това; 

• Ние запазваме Вашите Лични данни, когато е основателно необходимо по причини, свързани с 
правен иск или жалба, когато подлежим на регулаторно разследване, когато може да е необходимо 
да се защитим в правни процедури, да отговорим на регулаторен орган или на основателно правно 
искане, като заповед за запазване, съдебна призовка или съдебна заповед за обиск; 

• Ние запазваме събраната информация като използваме Бисквитки в съответствие с Политиката за 
бисквитки, налична на 
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf; 

• От нас се изисква да запазим определени Лични данни за спазване на нашите законни и регулаторни 
задължения относно превенцията на изпиране на пари и финансиране на тероризма, и тази 
информация се запазва в съответствие с приложимите закони срещу изпиране на пари, включително 
5-та Директива срещу изпиране на пари (Директива (EС) 2018/843) и изпълнението на законите на 
Обединеното кралство и държавите – членки на ЕС; и 

• От нас се изисква да запазваме информация относно плащания в съответствие с Услугите за плащане 
(PSD 2) Директива (EС) 2015/2366 и приложимите закони на Обединеното кралство и държавите – 
членки на ЕС. 

Използване на Услугите от непълнолетни лица 
Услугите не са предназначени за лица под осемнадесет (18)-годишна възраст и ние не събираме 
целенасочено Лични данни от лица под 18-годишна възраст.  

Юрисдикция и презграничен трансфер 
Лични данни могат да се запазват и обработват във всяка държава, в която имаме центрове или в която 
ангажираме доставчици на услуги, включително Съединените щати. При определени обстоятелства 
съдилищата, агенциите, отговорни за спазване на правния ред, регулаторните агенции или органите за 
сигурност в тези други държави може да имат право на достъп до Лични данни. 

Ако Вие се намирате в Европейското икономическо пространство (ЕИП): Някои държави извън ЕИП са 
признати от Европейската комисия като осигуряващи адекватно ниво на защита на данните в съответствие със 
стандартите на ЕИП (пълният списък на тези държави е наличен тук https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection_en) и не се изискват допълнителни мерки, когато прехвърляме Лични данни в тези 
държави. За трансфери от ЕИП в държави, които не се считат за осигуряващи адекватно ниво на защита на 
данните от Европейската комисия, ние сме въвели подходящи предпазни мерки, като стандартни договорни 
клаузи, приети от Европейската комисия за защита на Личните данни. Можете да получите копие от тези 
предпазни мерки като се свържете с нас, както е посочено по-долу. Трансфери може да бъдат направени 
също съгласно договори във Ваш интерес или по Ваше искане.  

https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://www.bofaml.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://business.bofa.com/content/dam/boamlimages/documents/articles/ID19_0760/Cookie_Policy.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en


 
 

 9 

Актуализации на това Уведомление за поверителност 
Можем да променяме периодично това Уведомление за поверителност, включително списъка на 
юридическите лица на BofA ЕС/Обединеното кралство. Легендата „ПОСЛЕДНА АКТУАЛИЗАЦИЯ“ в горната част 
на това Уведомление за поверителност показва кога е било редактирано за последен път. Всички промени ще 
станат валидни, когато публикуваме редактираното Уведомление за поверителност. Използването на 
Услугите след тези промени (или по-нататъшното Ви предоставяне на Лични данни от Вас за нас) означава 
приемане на редактираното Уведомление за поверителност. 

За връзка с нас 
Ако имате въпроси за това Уведомление за поверителност, моля, свържете се с нашето Длъжностно лице по 
защита на данните в ЕС на имейл: dpo@bofa.com.  

Можете също да намерите данни за контакт за нашите Свързани дружества като следвате тази връзка: 
https://business.bofa.com/content/boaml/en_us/contactus.html  

За да ни помогнете да отговорим на Вашето запитване, моля, включете Вашето пълно име и името на 
юридическото лице на BofA (Bank of America Europe DAC), което обработва Вашите Лични данни и/или 
референтен номер, с който разполагате. 

Допълнителна информация за Франция  
Според френското законодателство физическите лица имат право да дават насоки относно запазването, 
изтриването и разкриването на своите Лични данни след смъртта си. Това право може да бъде упражнено, 
като се свържете с нас, както е посочено в раздела „За връзка с нас“. 

Приложение – Примери на Основни закони относно Законни задължения като 
правна основа  
Спазване на приложимите закони, правила и нормативни изисквания, които се отнасят до Банката, 
включително, но не само следните примери на основни закони (и във връзка със законодателство, 
включително приемно законодателство със съответните изменения или съответните удължения, повторни 
приемания, допълнения и както е приложено или приведено в сила понякога по друг начин в съответната 
държава – членка на Европейското икономическо пространство или Обединеното кралство, включително 
такова законодателство, което е част от националното законодателство на Обединеното кралство съгласно 
Закона за Европейския съюз (Оттегляне) от 2018 г.).  

• Общ регламент относно защита на данните (ЕС) 2016/679 и всички приложими закони на 
Обединеното кралство и държавите – членки на ЕС. 

• 5-та Директива срещу изпиране на пари (Директива (ЕС) 2018/843) и всички приложими закони на 
Обединеното кралство и държавите – членки на ЕС. 

• Директивата относно платежните услуги (PSD 2) – Директива (ЕС) 2015/2366 и всички приложими 
закони на Обединеното кралство и държавите – членки на ЕС 

• Националното законодателство, регулиращо предоставянето на банкови и платежни услуги, 
включително националното законодателство в Обединеното кралство и държавите – членки на 
ЕС/ЕИП, което създава задължения в допълнение към тези според PSD2 

• Регламент относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ЕС) 2015/751 и 
приложимите закони в Обединеното кралство и държавите –членки на ЕС 

• Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г., за изменение 
на Регламент (EC) 924/2009 (Регламент за трансгранични плащания) и всички приложими закони на 
Обединеното кралство и държавите – членки на ЕС. 

• Директива за поверителността и електронните комуникации 2002/58/EО и всички приложими закони 
на Обединеното кралство и държавите – членки на ЕС. 

mailto:dpo@bofa.com
https://business.bofa.com/content/boaml/en_us/contactus.html
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• Закон за консолидиране на гербовите такси на Ирландия от 1999 г. (изменен със Закона за финансите 
от 2015 г.) 

 
 
Bank of America Europe Designated Activity Company  
Two Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Ireland. Регистрирана в Ирландия (№ 229165). ДДС №: IE 8229165F. Седалище по 
регистрация: Two Park Place, Hatch Street, Dublin 2, Ireland. Дъщерно дружество, притежавано изцало от Bank of America 
Corporation. Списък с имената и личните данни на всеки директор на компанията е наличен за проверка за 
обществеността в регистрирания офис на компанията срещу номинална такса. Bank of America Europe Designated Activity 
Company се регулира от Central Bank of Ireland (Централна банка на Ирландия).  
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