УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ)
Настоящият документ се предоставя на основание разпоредбите на Закона за защита
на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от
27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и има за цел да предостави
информация за обработването на Вашите лични данни във връзка със сключването,
изпълнението на задължения и уреждането на претенции по застрахователни договори.
Данни за Администратора на лични данни:
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ МЕДИКО-21” АД (правно организационна форма
- акционерно дружество), ЕИК 31039664, седалище и адрес на управление: Република
България, гр. София (1202), бул. „Княгиня Мария Луиза” № 92, тел. 02/8317164,
интернет страница: www.medico-21.net
Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните на Администратора:
Янко Стоянов Димов, адрес: гр. София (1202), бул. „Княгиня Мария Луиза” № 92, тел.
02/8317164, e-mail: yanko.dimov@medico-21.net
Ваши личните данни, които се събират и обработват:
Личните данни, които могат да се обработват във връзка със сключване и изпълнение на
задължения и уреждането на застрахователни претенции по застрахователен договор, са
следните:
- Име: име, презиме и фамилия;
- ЕГН / ЛНЧ;
- Контакти: постоянен или настоящ адрес, електронна поща и телефон;
- Банкова информация: номер на банкова сметка;
- Информация свързана с предмета на застрахователния договор: статут на чужденец,
трудов стаж, собственост, здравословно състояние (медицинска документация и други).
Основание за обработване на Вашите лични данни:
Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на
застрахователен договор, като и свързани с това законови задължение на
Застрахователя.
Данни за здравословно състояние се обработват за целите на доказване на основанието и
размера на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на
законови претенции, а така също за определяне на риска по застрахователни договори и
изготвяне на предложение за сключване на застрахователен договор.

Ваши данни се обработват от доставчици на външни услуги на основание легитимния
интерес на застрахователя да изпълни свои законови задължения и задължение по
застрахователния договор.
Личните данни, които се събират, ще бъдат използвани за следните цели:
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране
на застрахователни договори, включително, но не само, за целите на:
- изготвяне на предложение за застраховка;
- плащане на застрахователната премия;
- уреждане на застрахователни претенции по повод настъпване на застрахователно
събитие и изплащане на застрахователно обезщетение;
-предотвратяване на застрахователни измами;
- оценка на риска;
- изпълнение на законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси
и корупционни практики;
- предявяване на регресни претенции в предвидените от закона случаи;
- статистически цели;
- директен маркетинг.
Профилиране на личните данни:
Във връзка със сключването и изпълнението на застрахователни договори, уреждането
на застрахователни претенции, оценка на риска, изпълнение на законови задължение
към застрахователя и за статистически цели е възможно Вашите лични данни да бъдат
обект на профилиране чрез системи за обработване на информация.
Вашите лични данни могат да бъдат споделени с:
Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните ви, ще са
изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента
и когато е приложимо Закона за защита на личните данни, а именно:
- Външни доставчици на услуги (консултанти, експерти, адвокати, техническа
поддръжка на информационни системи, лечебни заведения и изпълнители на
медицинска помощ, доставчици на медицински карти и други).
- Презастрахователи: В изпълнение на законовото си задължение да осигури покритие
на застрахователни договори може да се разкрият ваши лични данни на
презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители.
- Застрахователни посредници (агенти и брокери).
Дружеството не възнамерява да предоставя личните Ви данни на трети лица извън
Европейският съюз. В случай на отчетена необходимост от такова предоставяне, същото
ще бъде извършено съобразно изискванията на Регламента, при спазване на всички
мерки за безопасност и утвърдените в Дружеството процедури.
Период на съхраняване на данните:
Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно
установено основание за това. Можете да прочетете повече за това, как ще използваме и
съхраняваме Вашите лични данни на интернет страницата ни https://www.medico-21.net
където ще намерите Политика за защита на личните данни на застрахователя, в която са
описани процесите и условията за ползване и съхранение на лични данни.

Права по отношение на личните Ви данни:
При спазване на приложимото законодателство Вие имате следните права спрямо
личните Ви данни, обработвани от Администратора:
- Да получите достъп до Вашите личните данни, които обработва ме, и да получите
копие от тях.
- При непълнота или неточност на данните, които обработва ме, личните Ви данни да
бъдат коригирани.
- 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 се базира на съгласие и няма друго законово
основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други.
- В определените от приложимото законодателство случаи да изискате обработката на
личните Ви данни да бъде ограничена.
- В случаите когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес,
можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание.
- Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да
бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.
- Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се
основава на съгласие.
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните
правата си, можете да прочетете на интернет страницата ни https://www.medico-21.net/
където ще намерите Политика за защита на личните данни на застрахователя, в която са
описани процесите и условията за ползване и съхранение на лични данни.
Имате право да подадете жалба за защита на личните данни, когато са налице
съответните предпоставки за това направо до надзорния орган, като компетентният за
това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф.
Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
24.05.2018 г.

