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I. Кой обработва и носи отговорност за личните ви данни

ЗАД “АСЕТ ИНШУРЪНС” АД (“Дружеството”, “ние”, “нас”) е търговско дружество, вписано в Търговския регистър с 
ЕИК 203066057.
Дружеството е титуляр на Лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден с Решение  
№ 403 – ОЗ/16.04.2014 г. на Комисията за финансов надзор. 
Връзка с нас можете да осъществите на следните адреси: Република България, гр. София 1303,  
район Възраждане, ул. Шар планина №35; тел.: 0700 12 077; е-mail: office@assetins.bg, интернет страница:  
www. assetins.bg.
За контакт с длъжностното лице по защита на данните можете да използвате следните координати:  
гр. София 1303, ул. Шар планина №35; тел.: 0700 12 077; е-mail: dpo@assetins.bg
Дружеството е администратор на лични данни по смисъла на приложимото право. 

II. основанията и целите на обработването са:
1. Подготовка, сключване и изпълнение на застрахователен договор. 
Данните, които идентифицират Вас като страна по застрахователния договор, установяват значимият за Вас 
обект, право или интерес,  за които желаете да осигурим застрахователна защита, в съществената си част, са-
мостоятелно или в комбинация, представляват именно лични данни. Без тези данни е невъзможно да обработваме 
Вашите претенции при настъпване на застрахователни събития, да установим тяхното основание и размер и да Ви 
платим дължимите обезщетения или суми.

2. Изпълнение на нормативно задължение, приложимо по отношение на Дружеството, в това число, но неограничено 
до разпоредбите на:  
 Кодекса за застраховането (КЗ) – по силата на които предоставяме на Комисията за финансов надзор данни и 
информация, необходими за упражняването на надзорната функция на регулатора;
 Глава Петдесет и трета на КЗ – личните данни, които обработваме във връзка с информационната система на 
Гаранционния фонд;
 Закона за защита на потребителите – по силата на които предоставяме информация на Комисията за защита 
на потребителите или трети лица; 
 Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за данък добавена стойност, За-
кона за корпоративното подоходно облагане и др., свързани нормативни актове – обработваме Вашите лични данни, 
за да осигурим законосъобразност на счетоводните и данъчните си операции; 
 Обработваме Ваши лични данни и в случаите, предвидени в приложимите към съответното производство   проце-
суални и материалноправни нормативни актове.

3. Основните легитимни интереси, поради които Дружеството обработва предоставените от Вас лични данни, са:
 За да определи продукта, който осигурява застрахователно покритие съобразно Вашата необходимост, желание 
и очаквания, като подготви индивидуализирано и адекватно предложение за сключване на договор;
 За да Ви предостави висококачествена и навременна услуга, Дружеството може да сподели предоставените от 
Вас лични данни с други организации – банки (за изпълнение на платежни нареждания), юристи, нотариуси, компании за 
оценка на имоти или други доставчици на услуги;
 За постигане на определени вътрешни за Дружеството административни цели може да предоставим Вашите 
лични данни на архивиращи компании, технологични компании, осигуряващи ИТ поддръжка, доставчици на куриерски 
услуги, и др. доставчици на услуги, но само след като сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност 
на информацията и нейната поверителност;
 Упражняване на нашето правото на защита, когато са накърнени наши права и законни интереси, включително 
чрез предприемане на действия по принудително изпълнение (например събиране на вземания);
 Предотвратяването на престъпления или измами налага да поддържаме видеонаблюдение, напр. в работните 
помещения на Централното управление, Фронт офисите и Ликвидационните центрове на Дружеството;
 Обезпечаването на сигурност и непрекъснатост на бизнес процесите и дейностите.

III. основни Категории лични данни, Които дружеството обработва: 
1. Идентификационни данни: 
 Имена, ЕГН или личен номер/заместващ идентификационен идентификатор на чужденец;
 Постоянен и настоящ адрес, в случай че се различава от посочените – адрес за кореспонденция;
 Банкова информация, включваща: име на банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката.
2. Данни, определени от Вашия застрахователен интерес и застрахователния риск:
 Пол, възраст, националност, професия/квалификация, стаж;
 Имущество и собственост, банкови, кредитни, търговски, облигационни или други правоотношения, които имат 
отношение към търсената от Вас застрахователна защита;

Уведомление   
за обработка
на лични данни

имена на ползвателя на застрахователна услуга

полагайки своя подпис, потвърждавам, 

че днес, …………..........….....…….. г.,  

получих информация относно целите, 

основанията и другите условия, при които 

се обработват и защитават моите лични 

данни. 

Информацията ми бе предоставена 

писмено, под формата на екземпляр от 

Уведомление за обработка на лични данни  

на ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС“ АД.

Известно ми е, че подробна информация 

относно обработването на моите лични 

данни е публикуванa на корпоративната 

страница на дружеството: www.assetins.bg

#

 Специални лични данни по смисъла на чл. 9 от Общия регламент – данни за здравословното състоя-
ние: информацията, относно Вашия здравен статус, която ни предоставяте при сключване на някои по-
лици и при упражняване на Вашето право да получите застрахователно обезщетение или сума в случай на  
застрахователно събитие, което е засегнало Вашето здраве.
3. Допълнителни данни:
 Телефонен номер и адрес на Вашата електронна поща; 
 Гласов запис на телефонните разговори с оператор на 0700 12 077;
 Видеозапис при посещение в офисната мрежа на Дружеството;
 Кореспонденция, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 Клиентски номер, код или подобен идентификатор.

IV. Профилиране
Ако сключването или параметрите на определен застрахователен договор се определят единствено въз основа на 
автоматизирано обработване на лични данни, това обстоятелство ще Ви бъде разкрито незабавно, за да се запозна-
ете с естеството и логиката на използваните алгоритми. 

V. на Кого Предоставяме вашите лични данни
1. Обработващи лични данни.
Обработващите лични данни са лица, които използваме с оглед надлежното изпълнение на нашите договорни или 
нормативни задължения, това най-често са: Застрахователни агенти; Доставчици на куриерски услуги; Лицензирани 
доставчици на охранителни услуги; Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, 
които понякога е необходимо да имат достъп до лични данни, които се обработват в съответните системи, за це-
лите на предоставяне на застрахователната услуга; Адвокатски кантори, счетоводни къщи или други доставчици 
на консултантски услуги; Доверените и официалните сервизи, с които Дружеството е в договорни отношения, за 
да осигури изпълнението на своето задължение да Ви обезщети в случаите, определени в сключения помежду ни за-
страхователен договор и др.
2. Съвместни администратори на лични данни.
В тази категория се включват: Застрахователни брокери; Застрахователи, различни от Дружеството, с които 
влизаме във взаимодействие в случаите на регресни претенции, съвместно застраховане и др.; Презастрахователи; 
Търговски банки.
3. Компетентни органи на държавна власт.
При изпълнение на своите функции следните органи разполагат с правомощието да извършват проверки, както и да 
изискват от Дружеството да предоставя документи и информация, включително лични данни: Комисия за финансов 
надзор, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, Национална агенция за приходи-
те, Националния осигурителен институт, органи на съдебната власт, Министерство на вътрешните работи и други. 

VI. КолКо време съхраняваме вашите лични данни
За изпълнение на задълженията ни, произтичащи от приложимото право, Вашите данни се съхраняват в най-кратки-
те допустими срокове, като основните максимални срокове за съхранение са:
Застрахователни договори и документите във връзка с тяхното сключване – 12 години след прекратяване на дого-
вора;
Застрахователни претенции и документите във връзка с тяхната обработка – 12 години след прекратяване на до-
говора;
Предложения за сключване на застрахователни договори – 1 година след изготвянето на предложение.

VII. имате следните Права:
 Да оттеглите своето съгласие, винаги когато обработването на Вашите лични данни се основава на съгласие;
 На кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна информация за обработването;
 На достъп до Вашите лични данни;
 Да поискате коригираме Вашите лични данни, когато е налице неточност или непълнота;
 Да поискате от нас да унищожим/изтрием Вашите лични данни; 
 Да поискате от нас да ограничим обработването на Вашите лични данни;
 Правото на преносимост на Вашите лични данни;
 Да възразите срещу обработването на Вашите данни;
 Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване;
 Неотменими са Вашите права да подадете жалба до Комисията за защита личните данни (КЗЛД), както и да 
потърсите ефективна съдебна защита срещу нас, когато вярвате, че са накърнени Вашите права.
Контрол върху законосъобразната обработка на Вашите лични данни упражнява КЗЛД.
Адрес на КЗЛД: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2; Център за информация и контакти на КЗЛД – тел. 
02/91-53-518; електронна поща: kzld@cpdp.bg; Интернет страница: www.cpdp.bg

Подробна информация относно обработването и защитата на Вашите лични данни ще намерите в  
Политиката за поверителност на Дружеството на интернет адрес: www. assetins.bg, както и във всеки офис на Дру-
жеството и неговите застрахователни посредници. 

Информацията получих във връзка с: 

получаване на оферта  
за застраховане 

сключване на  
застрахователен договор  

предявяване на  
застрахователна претенция 

Долуподписаният, 

(подпишете, ако е вярно)

(подпишете, ако е вярно)

(подпишете, ако е вярно)


