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Confidentiality and Data Privacy Conditions

Условия за поверителност и защита на
личните данни
1. Introduction

2.1 Definitions
“Confidential Information” means information (in
tangible or intangible form) relating to the disclosing
party and/or its affiliates (including any entity that
directly or indirectly controls, is controlled by or is
under common control with, a party), branches or
representative offices (collectively, “Affiliates”) or
their respective Representatives or Owners, that
is received or accessed by the receiving party or
its Affiliates or their respective Representatives
in connection with providing, receiving or using
Services. “Confidential Information” includes
Personal Data, information relating to the Bank’s
products and services and the terms and conditions
on which they are provided, technology (including
software, the form and format of reports and online
computer screens), pricing information, internal
policies, operational procedures, bank account
details, transactional information, and any other
information, in each case that: (i) is designated by
the disclosing party as confidential at the time of
disclosure; (ii) is protected by applicable bank secrecy
or other laws and regulations; or (iii) a reasonable
person would consider to be of a confidential
and/ or proprietary nature given the nature of the
information and the circumstances of its disclosure.

2. Защита на Поверителната информация
2.1 Определения
„Поверителна информация” означава
Информация (независимо дали на физически
носител или не), свързана с разкриващата
страна и/или нейни свързани лица (включително
лице, което пряко или косвено контролира, е
контролирано от или се намира под общ контрол
със някоя страна), клонове или представителни
офиси (заедно наричани „Свързани лица“) или
техни Представители или Собственици, която е
получена или до която е получен достъп от страна
на получаващата страна или нейни Свързани
лица или техни Преставители във връзка с
предоставяне, получаване или използване на
Обслужването. „Поверителна информация“
включва Лични данни, информация, свързана с
продуктите и услугите на Банката и условията, при
които те се предоставят, технологии (включително
софтуер, форма и формат на отчети и онлайн
компютърни екрани), информация относно цени,
вътрешни политики, оперативни процедури, данни
за банкови сметки, информация за трансакции и
всяка друга информация, която: (i) е определена
от разкриващата страна като поверителна
към момента на разкриване; (ii) е защитена от
приложими закони и други нормативни актове
относно банкова тайна или от други закони или
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2. Protection of Confidential Information

Тези условия („Условия“) имат за цел да обяснят
как всяка страна може да използва и трябва да
защитава Поверителната информация на другата
страна (включително Лични данни) във връзка с
предоставяне от страна на Банката и получаване и
използване от страна на Клиента на Сметки и други
продукти и услуги, независимо дали свързани със
сметки (наричани заедно „Обслужване“). „Банка“
има значението, посочено в условията, от които
тези Условия са част или които препращат към тези
Условия.
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Въведение

These conditions (“Conditions”) explain how each
party may use, and must protect, the other party’s
Confidential Information (including Personal Data)
in connection with the provision by the Bank, and
receipt and use by the Customer, of accounts and other
products and services, whether or not account-related
(collectively, “Services”). “Bank” has the meaning
specified in the terms and conditions which incorporate
or otherwise reference these Conditions.

1. Въведение

Confidentiality and Data Privacy Conditions Условия за поверителност и защита на личните данни

“Owner” means any natural person or entity (or its
branch) that: (i) owns, directly or indirectly, stock of,
or profits, interests or capital or beneficial interests
in, a party; or (ii) otherwise owns or exercises control
over a party directly or indirectly through ownership,
controlling interest or any other arrangement or
means, including: (a) a person who ultimately has a
controlling interest in, or who otherwise exercises
control over, a party; or (b) the senior managing
official (s) of a party.

„Собственик” означава всяко физическо лице
или юридическо лице (или негов клон), което:
(i) притежава, пряко или косвено, акции на, или
печалби, лихви или капитал или други интереси;
или (ii) по друг начин притежава или упражнява
контрол върху страна, пряко или косвено чрез
собственост, контролен интерес или друг
ангажимент или средства, включително: а) лице,
което има краен контролен интерес в, или което по
друг начин упражнява контрол върху, страна; или
б) висш(и) ръководен(ни) служител(и) на страна.

“Representatives” means a party’s officers,
directors, employees, contractors, agents,
representatives, professional advisers and Third
Party Service Providers.

„Представители” означава експерти, директори,
служители, доставчици, пълномощници,
представляващи, професионални консултанти и
Трети страни доставчици на услуга.

2.2 Protection
The receiving party will keep the disclosing party’s
Confidential Information confidential on the terms
hereof and exercise at least the same degree of care
with respect to the disclosing party’s Confidential
Information that the receiving party exercises to
protect its own Confidential Information of a similar
nature, and in any event, no less than reasonable
care. The receiving party will only use and disclose
the dDisclosing pParty’s Confidential Information to
the extent permitted in these Conditions.

2.3 Exceptions to Confidentiality
Notwithstanding anything in these Conditions
to the contrary but subject to Data Protection
Law, the restrictions on the use and disclosure of
Confidential Information in these Conditions do not
apply to information that: (i) is in or enters the public
domain other than as a result of the wrongful act
or omission of the receiving party or its Affiliates
or their respective Representatives in breach of
these Conditions; (ii) is lawfully obtained by the
receiving party from a third party, or already known
by the receiving party, in each case without notice
of any obligation to maintain it as confidential;
(iii) is independently developed by the receiving
party without reference to the disclosing party’s
Confidential Information; (iv) an authorized officer
of the disclosing party has agreed in writing that the
receiving party may disclose on a non-confidential

2.2 Защита
Получаващата страна ще запази в тайна
Поверителната информация на разкриващата
страна при посочените тук условия и ще положи
поне същата степен на грижа за Поверителната
информация на разкриващата страна, която
получаващата страна полага, за да защити своята
собствена Поверителна информация от подобен
вид и при всички случаи, не по-малко от разумната
грижа. Получаващата страна ще използва
и разкрива Поверителната информация на
разкриващата страна само до степента, позволена
в тези Условия.
2.3 Изключения за Поверителност
Независимо дали нещо в обратния смисъл е
предвидено в тези Условия, но при спазване на
Закона за защита на личните данни, ограниченията
за използване и разкриване на Поверителна
информация в тези Условия не се отнасят за
информация, която: (i) е обществено достояние,
освен ако не е станала такова в резултат на
неправомерно действие или бездействие на
получаващата страна или нейните Свързани
лица; или техните съответни Представители
в нарушение на тези Условия; (ii) е законно
придобита от получаващата страна от трета страна
или вече е била известна на получаващата страна,
във всеки случай без предизвестие за каквото и
да е задължение да я запази поверителна; (iii) е
независимо разработена от получаващата страна
без да се отнася към Поверителната информация
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нормативни актове; или (iii) предвид естеството на
информацията и обстоятелствата около нейното
разкриване, разумно би била определена като
поверителна или патентована.
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3.1 Definitions

3. Разрешено разкриване на информация
3.1 Oпределения

“Bank Recipients” means the Bank, Bank Affiliates
and their respective Representatives.

„Получатели на Банката“ означава Банката,
Свързаните лица с Банката и техните
Представители;

“Payment Facilitator” means a third party that
forms part of a payment system infrastructure or
which otherwise facilitates payments, including
without limitation: communications, clearing and
other payment systems or similar service providers;
intermediary, agent and correspondent banks; digital
or ewallets; or similar entities.

„Доставчик на услуги по поддръжка на
плащания“ означава трета страна, която
съставлява част от инфраструктура на платежна
система или която по друг начин улеснява
извършването на плащания, включително, но не
само: комуникации, системи за клиринг и други
платежни системи или подобни доставчици
на услуги; посреднически и кореспондентски
банки, банки-агенти; дигитални или електронни
портфейли; или подобни лица;

“Permitted Purposes” means in relation to a party’s
(or its Affiliates’ or their respective Representatives’)
use of the other party’s (or its Affiliates’ or their
respective Representatives’) Confidential Information:

„Разрешени цели” означава във връзка с
използването на Поверителна информация на
едната страна (или нейни Свързани лица или
техните Представители) от другата страна (или
нейни Свързани лица или техните Представители):

(A) To provide, or to receive and use, the Services
in accordance with their respective terms and
conditions and to undertake related activities, such
as, by way of non-exhaustive example:

(A) да предостави, или да получи или използва
Обслужване в съответствие с приложимите
условия и да предприеме свързани с това
дейности, като неизчерпателни примери:

(1) To fulfil applicable domestic and foreign legal,
regulatory and compliance requirements (including
know your customer (KYC) and anti-money
laundering (AML) obligations applicable to a party
and/or its Affiliates) and to otherwise make the
disclosures specified in Condition 3.3 (Legal and
regulatory disclosure);

(1) да отговаря на приложимите вътрешни и
чуждестранни законови, регулаторни изисквания
и нормативни изискания (включително
задължения във връзка с комплексна проверка
на клиенти и мерки срещу изпиране на пари,
задължения, приложими към страна и/или нейни
Свързани лица) или по друг начин да извършва
разкриване, както е посочено в член 3.3 (Правни и
регулаторни разкривания);

(2) To verify the identity or authority of a party’s
Representatives who interact with the other party;

(2) да верифицира самоличността или правата
на Представител на едната страна, който влиза в
контакт или в сътрудничество с другата страна;

(3) For risk assessment, information security
management, statistical, trend analysis, and
planning purposes;

(3) за оценка на риска, управление на сигурността
на информацията, статистически и тенденционен
анализ, и планови цели;

Authorized Disclosure
Разрешено разкриване на
информация

3. Authorized Disclosure

на разкриващата страна; (iv) упълномощен
служител на разкриващата страна се е съгласил
писмено, че получаващата страна може да
разкрие на основата на неповерителност; или
(v) е била анонимизирана и/или обобщена с
друга информация, така че нито Поверителната
информация на разкриващата страна, нито
самоличността на Субект на лични данни е
разкрита.
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basis; or (v) has been anonymized and/or aggregated
with other information such that neither the
Confidential Information of the disclosing party nor
the identity of any Data Subject is disclosed.
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(4) да извършва мониторинг и да записва
обаждания и електронни комуникации с другата
страна за целите на качественото обслужване,
обучение, разследване и предотвратяване на
измами и други престъпления;

(5) For fraud and other crime detection, prevention,
investigation and prosecution;

(5) за откриване, предотвратяване, разследване
и съдебно преследване на измами и други
престъпления;

(6) To enforce and defend a party’s or its Affiliates’
rights; and

(6) да приложи и защити правата си или на
Свързани с нея лица; и

(7) To manage a party’s relationship with the
other party (which may include the Bank providing
information to the Customer and its Affiliates
about the Bank’s and Bank Affiliates’ products and
services);

(7) да управлява отношенията си с другата
страна (което може да включва предоставяне на
информация от Банката на Клиента и Свързаните
лица с Клиента за продуктите и услугите на
Банката и Свързаните лица с Банката);

(B) To make disclosures to third parties to whose
accounts the Customer instructs the Bank or Bank
Affiliates to make or receive a payment from an
account, or to enable such third parties to perform
payment reconciliations;

(Б) да разкрива информация на трети лица, към
или от чиито сметки Клиентът е инструктирал
Банката или Свързани лица на Банката да направи
или получи плащане;

(C) To make disclosures to Payment Facilitators and
to the Bank’s and Bank Affiliates’ Third Party Service
Providers in connection with the provision of the
Services;

(В) да разкрива информация на Доставчик на
услуги по поддръжка на плащания и Трети страни
доставчици на услуга на Банката или на Свързани
лица на Банката във връзка с предоставяне на
Обслужване;

(D) To make disclosures to, and to obtain information
from, credit information bureaus, credit rating
agencies, central banks or other bodies in connection
with risk-based analysis and decisions by the Bank
or where such disclosures are otherwise required by
applicable law or regulation;

(Г) да разкрива информация на, и да получава
информация от, кредитни регистри, агенции за
кредитен рейтинг, централни банки или други
органи във връзка с риск-анализи и решения
на Банката или, когато такива разкривания се
изискват от приложимото законодателство или
регулация;

(E) To make disclosures to the disclosing party’s
Affiliates and third party designees;

(Д) да разкрива информация на Свързани лица на
разкриващата страна и упълномощени лица;

(F) In connection with the provision of products
and services (including supporting the opening of
accounts) by the Bank and Bank Affiliates to the
Customer’s Affiliates; and

(Е) във връзка с предоставянето на продукти и
услуги (включително откриването на сметки) от
Банката и Свързани лица на Банката на Свързани
лица на Клиента; и

(G) For any additional purposes expressly authorized
by the other party.

(Ж) за всякакви други цели, изрично одобрени от
другата страна.

“Third Party Service Provider” means a third party
selected by the receiving party or its Affiliate to
provide services to or for the benefit of the receiving
party, and who is not a Payment Facilitator (eg,
technology service providers, business process
service providers, call center service providers,
outsourcing service providers, consultants and other
external advisors).

„Трета страна доставчик на услуга“ означава
трета страна, избрана от получаващата страна
или Свързано с нея лице, за да осигури услуги на
или в полза на получаващата страна и която не е
Доставчик на услуги по поддръжка на плащания
(например доставчици на технологична услуга,
доставчици на бизнес дейности и процеси,
доставчици на кол център услуги, доставчици на
изнесени услуги, консултанти и други външни
съветници).

Authorized Disclosure
Разрешено разкриване на
информация

(4) To monitor and record calls and electronic
communications with the other party for quality,
training, investigation and fraud and other crime
prevention purposes;
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The disclosing party agrees (and where required
by applicable bank secrecy or other laws is hereby
deemed to provide a waiver and/or release to ensure)
that the receiving party may use and disclose the
disclosing party’s Confidential Information to the
receiving party’s Affiliates and to its and their
respective Representatives, Payment Facilitators and
any other third party recipients specified in these
Conditions, who require access to such Confidential
Information to the extent reasonably necessary to
fulfil the relevant Permitted Purposes. The receiving
party shall ensure that any of its Affiliates and
Representatives to whom the disclosing party’s
Confidential Information is disclosed pursuant
to this Condition 3.2 shall be bound to keep such
Confidential Information confidential and to use it for
only the relevant Permitted Purposes.

3.3 Legal and Regulatory Disclosuresx
The disclosing party agrees (and where required
by applicable bank secrecy or other laws is hereby
deemed to provide a waiver and/or release to
ensure) that the receiving party (and, where the
Bank is the receiving party, Bank Recipients and
Payment Facilitators) may disclose the disclosing
party’s Confidential Information pursuant to: (i) legal
process; (ii) any other domestic or foreign legal and/
or regulatory permission, obligation or request; (iii)
agreement entered into by any of them and any
domestic or foreign governmental authority; or (iv)
between or among any two or more domestic or
foreign governmental authorities, including disclosure
to courts, tribunals, and/or legal, regulatory, tax and
other governmental authorities.

3.2 Разрешени разкривания
Разкриващата страна се съгласява (и когато това
се изисква от приложимите закони относно
банкова тайна или други закони, се счита, че
предоставя отказ от права и/или разрешение,
за да се гарантира, че) че получаващата страна
може да използва и да разкрие Поверителната
информация на разкриващата страна на
Свързаните лица на получаващата страна и на
своите и техните Представители, Доставчик на
услуги по поддръжка на плащания и всякакви
други получатели трети лица, посочени в тези
Условия, на които им е необходим достъп до
такава Поверителна информация доколкото
е разумно необходимо за изпълнение на
съответните Разрешени цели. Получаващата
страна следва да осигури, че което и да е от
нейните Свързани лица и Представители, на
които е разкрита Поверителната информация
на разкриващата страна съобразно този член
3.2, са обвързани от задължението да пазят
поверителността на такава Поверителна
информация и да я използват само за съответните
Разрешени цели.
3.3 Правни и регулаторни изисквания
Разкриващата страна се съгласява, че (и когато
това се изисква от приложимите закони относно
банкова тайна или други закони, се счита, че
предоставя отказ от права и/или разрешение,
за да се гарантира, че) Получаващата страна
(а, където Банката е получаващата страна,
Получателите на Банката и Доставчиците на услуги
по поддръжка на плащания) може да разкрие
Поверителната информация на разкриващата
страна съгласно (i) правен процес; (ii) което и
да е друго местно или чуждестранно правно и/
или регулаторно разрешение, задължение или
искане; (iii) споразумение, сключено между
който и да е от тях и който и да е национален или
чуждестранен правителствен орган; или (iv) между,
два или повече национални или чуждестранни
правителствени органа, включително разкриване
пред съдилища, трибунали и/или правни,
регулаторни, данъчни и други правителствени
органи.

Authorized Disclosure
Разрешено разкриване на
информация

3.2 Permitted Disclosures
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Each of the Customer and Bank Recipients may
retain, use, and as applicable Process, the other
party’s Confidential Information for the period of
time reasonably necessary for the relevant Permitted
Purposes. On termination of the provision of the
Services (including closure of accounts), each of the
Customer and Bank Recipients shall be entitled to
retain, use, and as applicable Process, the other party’s
Confidential Information for legal, regulatory, audit
and internal compliance purposes and in accordance
with their internal records management policies to the
extent that this is permissible under applicable laws and
regulations, and otherwise in accordance with these
Conditions, but shall otherwise securely destroy or
delete such Confidential Information.

The Bank will, and will use reasonable endeavors to
ensure that Bank Affiliates and Third Party Service
Providers will, implement reasonable and appropriate
physical, technical and organizational security
measures to protect Customer Confidential Information
that is within its or their custody or control against
unauthorized or unlawful use (or in the case of Personal
Data, unlawful Processing) and accidental destruction
or loss.

6. Personal Data

5. Информационна сигурност
Банката ще положи разумни усилия да гарантира,
че Свързаните лица на Банката и Трети страни
доставчици на услуга ще вземат разумни и
подходящи физически, технически и организационни
мерки за сигурност за защита на Поверителната
информация на Клиента, която е на съхранение при
тях или под техен контрол срещу неоторизирано
или незаконно използване (или в случаите на
Лични данни, незаконна Обработка) и инцидентно
унищожение или загуба.

6. Лични данни
6.1 Определения

“Data Protection Law” means any and all applicable
data protection and privacy laws and regulations
relating to the Processing of Personal Data, including
any amendments or supplements to or replacements
thereof.

„Закон за защита на личните данни“ означава
всички приложими закони и / или разпоредби,
отнасящи се до неприкосновеността на личния
живот и / или защитата на данни във връзка с
Обработката на Лични данни, включително всички
изменения или допълнения или замени на такива
закони;

“Data Subject” means a natural person who is
identified, or who can be identified, directly or
indirectly, in particular by reference to an identifier
such as a name, an identification number, location
data, an online identifier or to one or more factors
specific to his or her physical, physiological, genetic,
mental, economic, cultural or social identity, or, if
different, the meaning given to this term or nearest
equivalent term under Data Protection Law.

„Субект на лични данни” означава физическо
лице, което е идентифицирано или което може
да бъде идентифицирано пряко или непряко,
по-конкретно чрез форма на идентификация
като име, идентификационен номер, данни за
местоположението, онлайн идентификатор
или чрез една или повече характеристики,
специфични за неговата или нейната физическа,
психологическа, умствена, икономическа, културна
или социална идентичност или, ако е нещо
различно, значението, дадено на този термин или
най-близкия еквивалентен термин според Законa
за защита на личните данни.

Personal Data
Лични данни

6.1 Definitions

Получателите на Банката и Клиента могат да запазят,
използват и както е приложимо да Обработват
Поверителната информация на другата страна за
период от време, който е разумно необходим за
съответните Разрешени цели. При прекратяване
предоставянето на Обслужване (включително
закриване на сметки), всеки от Клиента и
Получателите на Банката има право да запази,
да използва и както е приложимо да Обработва
Поверителната информация на другата страна,
за целите на спазването на правни, регулаторни,
одитни и вътрешни изисквания и в съответствие със
своите вътрешни политики за управление на данни
според степента, в която това е допустимо, съгласно
приложимите закони и регулациии и съгласно тези
Условия, като в противен случай трябва по сигурен
начин да унищожи или заличи тази Поверителна
информация.

Information Security
Информационна сигурност

5. Information Security

4. Срок на запазване

Retention Period
Срок на запазване

4. Retention Period
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„Лични данни” означава всяка информация,
която може да бъде използвана пряко или
непряко, самостоятелно или в комбинация с друга
информация, за да идентифицира Субект на лични
данни или ако е различна, значението, дадено на
този термин или най-близкия еквивалентен термин
според Законa за защита на личните данни;

“Processing” means any operation or set of
operations which is performed on Personal Data
or on sets of Personal Data, whether or not by
automated means, such as collection, recording,
organization, structuring, storage, adaptation or
alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by
transmission, transfer, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination,
restriction, erasure or destruction, or, if different,
the meaning given to this term or nearest equivalent
term under Data Protection Law.

„Обработка” означава всяка операция или сбор
от операции, които се извършват с Личните данни
или със сбор от Лични данни, независимо дали с
автоматични средства, като събиране, записване,
организиране, структуриране, съхранение,
адаптиране или промяна, възстановяване,
консултация, употреба, разкриване чрез
предаване, прехвърляне, разпространение или
по друг начин на предоставяне в наличност,
регулиране или комбиниране, ограничаване,
изтриване или унищожаване, или, ако е различна,
значението, дадено на този термин или найблизкия еквивалентен термин според Закона за
защита на личните данни.

“Security Incident” means an incident whereby
the confidentiality of disclosing party Personal Data
within the receiving party’s custody or control has
been materially compromised in violation of these
Conditions so as to pose a reasonable likelihood of
harm to the Data Subjects involved.

„Инцидент със сигурността“ означава инцидент,
при който поверителността на Личните данни на
разкриващата страна под попечителството или
контрола на получаващата страна е значително
компрометирана в нарушение на тези Условия,
така че е много вероятно да навреди на
съответните Субекти на лични данни;

6.2 Compliance with Data Protection Law
In connection with the provision or receipt and use
of the Services: (i) each party will comply with Data
Protection Law; and (ii) the Customer confirms that
any Personal Data that it provides to Bank Recipients
has been Processed fairly and lawfully, is accurate
and is relevant for the purposes for which it is being
provided.
6.3 Cross-border Personal Data Transfers
The Customer acknowledges, and where required
by applicable law or regulation agrees, that in
the connection with providing the Services and
otherwise making disclosures pursuant to Condition 3
(Authorized Disclosures), Personal Data of Customer
Data Subjects (eg, the Customer’s or its Affiliates’
respective Representatives and Owners) may be
disclosed and/or transferred to recipients located in
countries other than the country in which the Bank
entity or its branch which provides the Services is
established or the Customer is located. However, the
Bank: (i) requires its Affiliates and Third Party Service
Providers to protect Personal Data pursuant

6.2 Спазване на Законa за защита на личните данни
Във връзка с предоставянето или получаването
и използването на Обслужване: (i) всяка страна
ще спазва Законa за защита на личните данни; и
(ii) Клиентът потвърждава, че каквито и да било
Лични данни, които той предоставя на Получатели
на Банката се Обработват законосъобразно и
целесъобразно, че са точни и необходими за
целите, за които биват предоставени.
6.3 Трансгранично прехвърляне на Лични данни
Клиентът потвърждава и когато това се изисква
от приложимо право или регулация се съгласява,
че във връзка с предоставяне на Обслужването
и с извършването на разкривания съгласно
член 3 (Разрешено разкриване на информация),
Лични данни на Субекти на лични данни на
Клиента (например такива на Представители и
Собственици на Клиента или негови Свързани
лица) могат да бъдат разкрити и/или прехвърлени
на получатели, разположени извън държавата,
в която е установена Банката или нейният клон,
които предоставят Обслужване са установени.
Банката: (i) изисква нейните Свързани лица Трета

Personal Data
Лични данни

“Personal Data” means any information that can be
used, directly or indirectly, alone or in combination
with other information, to identify a Data Subject, or
if different, the meaning given to this term or nearest
equivalent term under Data Protection Law.
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6.4 Legal Basis for Processing Personal Data
To the extent that the Bank Processes Personal
Data of Customer Data Subjects, the Customer
warrants that it has, if and to the extent required
by Data Protection Law, provided notice to and
obtained valid consent from such Data Subjects in
relation to the Bank’s Processing of their Personal
Data as described in these Conditions, and in any
applicable Bank Privacy Statement or other privacy
disclosure(s) accessible at https://www.citibank.com/
tts/sa/tts-privacy-statements/index.html (or such
other URL or statement as the Bank may notify to the
Customer from time to time). If the Customer is itself
a Data Subject, the Customer warrants that if and
to the extent required by Data Protection Law: (a) it
has received the privacy disclosure(s) referenced in
the preceding sentence; and (b) it consents to such
Processing.

6.5 Security Incidents

страна доставчик на услуга да пази Личните данни
в съответствие с Условие 5 (Информационна
сигурност); и (ii) извършва трансграничен трансфер
на Лични данни в съответствие със Закона за
защита на личните данни.
6.4 Правно основание за Обработка на Лични
данни
До степента, в която Банката обработва Лични
данни на Субект на лични данни на Клиента,
Клиентът гарантира, че ако и доколкото се
изисква от Закон за защита на личните данни,
е предоставил известие и е получил валидно
съгласие от такива Субекти на лични данни във
връзка с обработването на техните Лични данни от
страна на Банката, както е описано в настоящите
условия, както и във всички приложими
Декларации за поверителност на Банката или
други информационни документи във връзка с
поверителност, достъпни на https://www.citibank.
com/tts/sa/tts-privacy-statements/index.html (или
друг електронен адрес или изявление, за което
Банката периодично уведомява Клиента). Ако
Клиентът е Субект на данни, той декларира, че
ако и доколкото се изисква от Закон за защита на
личните данни: а) е получил информационните
документи, цитирани в предходното изречение; и
б) се съгласява с такава Обработка.
6.5 Инциденти със сигурността

(A) If the Bank becomes aware of a Security Incident,
the Bank will investigate and remediate the effects of
the Security Incident in accordance with its internal
policies and procedures and the requirements
of applicable laws and regulations. The Bank will
notify the Customer of a Security Incident as soon
as reasonably practicable after the Bank becomes
aware of it, unless the Bank is subject to a legal or
regulatory constraint, or if it would compromise the
Bank’s investigation.

(A) В случай че Банката научи за Инцидент със
сигурността, Банката ще разследва и коригира
последствията от него в съответствие с нейните
вътрешни политики и процедури, и изискванията
на приложими закони и регулации. Банката ще
уведоми Клиента за Инцидент със сигурността
при първа възможност, след като научи за него,
освен ако на Банката не е наложено законно
или регулаторно ограничение, или ако това би
компрометирало разследването на Банката.

(B) Each party is responsible for making any
notifications to regulators and Data Subjects
concerning a Security Incident that it is required to
make under Data Protection Law. Each party will
provide reasonable information and assistance to the
other party to the extent necessary to help the other
party to meet its obligations to regulators and Data
Subjects.

(Б) Всяка страна е отговорна за изпращането
на уведомления до регулаторните органи и
Субекти на лични данни относно Инцидент със
сигурността, каквито според приложимия Закон
за защита на личните данни е длъжна да направи.
Всяка страна ще предостави разумна информация
и съдействие на другата страна доколкото е
необходимо, за да помогне на другата страна да
изпълни задълженията си спрямо регулаторни
органи и Субекти на лични данни.

Personal Data
Лични данни

to Condition 5 (Information Security); and (ii) carries
out cross-border transfers of Personal Data in
accordance with Data Protection Law.
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(В) Никоя страна няма да прави изявления или
коментари в пресата или медиите във връзка
с какъвто и да е Инцидент със сигурността,
споменаващи името на другата страна, освен
ако не са получили предварителното писмено
съгласие на другата страна.
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(C) Neither party will issue press or media statements
or comments in connection with any Security Incident
that name the other party unless it has obtained the
other party’s prior written permission.
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