
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЗЪКА С ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ 

ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ЕС 2016/679 

 

С настоящото „ВТИ БРОКЕРС“ ЕООД, ЕИК 202199663 предоставя информация 

заВашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване 

и изпълнение на задължения по договор за възлагане на застрахователно 

посредничество и  застрахователен договор. 

Какви Ваши лични данни обработваме? 

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и 

изпълнение на задължения по договор за възлагане на застрахователно посредничество 

и застрахователен договор, са следните: 

- Име: име, презиме и фамилия; 

- ЕГН; 

- Контакти: електронна поща, адрес и телефон; 

- Адрес: постоянен или настоящ; 

- Банкова информация: номер на банкова сметка; 

- Информация относно предмета на застрахователния договор – информация 

относно трудов стаж,професионален опит, възраст, собственост и други; 

- Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, 

епикризи, други здравнидокументи), предоставена за целите на извършване на 

проучване и анализ на най-подходящия за вас застрахователен продукт, на 

предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на 

щета. 

На какво основание обработваме Вашите лични данни? 

- За осъществяване на застрахователно посредничество по смисъла на чл 301 от КЗ: 

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването на договор за 

възлагане, извършване на дейността по застрахователно 

посредничество,сключването на застрахователния договор по който Вие сте страна, 

извършването на анализ с цел предлагане на най-подходящия за вас продукт, 

следене на срокове за подновяване на застраховка и съдействие при уреждане на 

застрахователни претенции. 

- В изпълнение на свои законови задължения. Договорът за възлагане и 

застрахователният договор са формални и съдържат минимум от реквизити 

включително и лични данни. Съдържанието им е посочено в Кодекса за 

застраховането- чл.345 и без предоставянето и обработването на посочените лични 

данни не е възможно сключването на застрахователен договор. ВТИ БРОКЕРС, 

обработва минималния обем от лични данни необходим за осъществяването на 

застрахователно посредничество и сключването на застрахователни договори, за 



извършване на Застрахователен надзор, финансова отчетност и данъчно – 

осигурителен контрол от съответните компетентни органи;  

- Данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента. За директен 

маркетинг на продукти и услуги. 

- ВТИ можеда обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на 

предложение за застрахователен договор възоснова на Вашето изрично съгласие. 

 

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: 

-служители на ВТИ БРОКЕРС, на който са възложени дейности, при които е 

необходимо обработването на лични данни. Достъпът се осъществява чрез 

съответните информационни системи, с персонален профил и достъп и/или 

физически достъп до документи, които се съхраняват в помещенията на ВТИ 

БРОКЕРС, съгласно нормативните изисквания. 

- В определените в закона случаи споделяме Вашите данни със застрахователните 

компании и с държавните органи при осъществяване на държавен контрол и 

отчетност. 

- Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати). Когато 

използваме услуги, свързани със сключване на застрахователния договор и 

изплащане на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на 

информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно 

ВТИ БРОКЕРС да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се 

осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на 

писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита; 

- При изпълнение на задълженията си по определени застраховки ВТИ БРОКЕРС 

може да разкрие Вашите данни на подизпълнители, които предоставят услуги от 

името на  ВТИ БРОКЕРС извън територията на Република България; 

 

Как се защитават личните ви данни от неоторизиран достъп? 

Информационните системи, който ползваме имат съответните защити, които 

гарантират, че външни и неоторизирани лица не могат да достъпят личните 

ви данни. Осигурена е и съответнатазащита на хартиените носители и 

помещенията ни. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на 

администриране на застрахователнотоправоотношение, включително, но не само, 

за целите на: 

- изготвяне на индивидуално предложение за застраховка; 

- плащане на застрахователната премия; 

- обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие  



- оценка на риска; 

- изпълнение на законодателни изисквания. 

Профилиране 

Моля, имайте предвид, че при изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка 

е възможно Вашителични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за 

обработване на информация. В зависимост отспецификите на конкретния вид 

застраховка, ВТИ БРОКЕРСможе да използва информационни системи, за да изчисли 

и избере най-подходящия за вас застрахователен продукт, да определи цена, да сравни 

цени и да предостави отстъпки или завишение на цената. Можете да възразите на 

профилирането на личните Виданни. Това може да доведе до увеличаване на 

застрахователната премия, която трябва да платите или до невъзможност да бъде 

сключен съответният застрахователен договор. 

Вашите права по отношение на личните Ви данни: 

При спазване на законодателството Вие имате следните права спрямо личните Ви 

данни,обработвани от ВТИ БРОКЕРС: 

- Информираност-да знаете по какъв начин и как се използват Вашите лични 

данни. Как се съхраняват и защитават и др. 

- да получите достъп до Вашите личните данни, които ВТИ БРОКЕРС обработва, и 

да получите копие от тях; 

- коригиране-при непълнота или неточност на данните, които ВТИ БРОКЕРС 

обработва, личните Ви данни да бъдаткоригирани; 

- правото да бъдете забравени-да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са 

налице предпоставките за това. Такива случаи са ако:е постигната целта, за която 

данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката себазира на 

съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се 

обработватнезаконосъобразно, и други; При заличаването сме длъжни да се 

съобразим и с норамтивните изисквания за съхранение на определен вид 

документи и информация. 

- в определените от закона случаи да изискате обработката на личните Ви данни да 

бъде ограничена; 

- да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да 

бъдат предоставени вструктуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат; 

- да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви 

данни се основава на съгласие. 

- право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на 

автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни 



последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна 

степен; 

-Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на 

субекта на данни са били нарушени. 

 

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на 

обработването, за които са събрани: Личните данни, обработвани с цел 

сключване/изменение и изпълнение на договор се съхраняват за срока на действие 

на договора и до 5 години след изтичането му, както и до окончателно уреждане на 

всички финансови отношения между страните; Личните данни, обработвани с цел 

издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–

осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, 

разписки за плащане в брой, приемо-предавателни протоколи, се съхраняват поне 

5 години. 

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни 

и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-

дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор 

или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат 

променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на 

информацията съгласно действащото законодателство. 

 

Как да се свържете с нас? 

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, р-н Лозенец, 

ул. Галичица 44, ет.1, ел. поща: stoyanov@vtibrokers.com, тел. 088 99 20 20 6 

 

 

 

 


