ЖАЛБА
(СИГНАЛ)
Комисия за финансов надзор

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР

1000 София, ул. "Будапеща" 16
централа: 02 94 04 999

данни за жалбоподателя
Име Презиме Фамилия*

Наименование на лицето срещу което е жалбата*

Наименование на юридическото лице*

Адрес на лицето срещу което е жалбата

Адрес на жалбоподателя*

Пощенски код на лицето срещу което е жалбата

Пощенски код на жалбоподателя
e -mail на жалбоподателя
Предмет на жалбата* ( Подробно изложение на оплакванията и исканията):

(продължете на отделен лист, ако е необходимо)

Моля приложете копия на всички налични доказателства, ако разполагате с такива
( копие от документи, на които се основава жалбата/сигнала )
Място*
Подпис*
Дата*
*задължителни полета
Забележки:

1. Полето „Наименование на юридическото лице” задължително се попълва, ако жалбата/сигнала се подава от юридическо лице;
2. Към жалбата, подадена чрез пълномощник, се прилага пълномощно;
3. В случай, че жалбата се подава по електронен път, полето „Подпис” трябва да бъде попълнено. Жалбата може да бъде подписана
с електронен подпис или подадена в сканиран вид.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 19 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Комисията за финансов надзор (КФН) е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3 от Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД) с идентификационен номер 365549 и с представител председателят на КФН.
Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД се събират, обработват и съхраняват от КФН за
нуждите на разглеждането на подадената от Вас жалба.
Информацията, предоставена с подадената жалба, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие
и/или в предвидени в нормативен акт случаи.
При непредоставяне на лични данни КФН не може да осигури разглеждане на жалбата.
Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от КФН, и право на
коригиране на същите при условията и реда, предвиден в ЗЗЛД.

