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УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 

С настоящото ПОК „Съгласие“ АД („ПОК“) предоставя информация за Вашите лични данни, 
които могат да бъдат обработени във връзка със сключване и изпълнение на задължения по 
осигурителни договори.  

 
Какви Ваши лични данни обработваме?  
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на 

задължения по осигурителни договори, са следните: 
 Име, презиме и фамилия, ЕГН, ЛНЧ; 
 Електронна поща, адрес /постоянен и настоящ/ и телефон /стационарен или мобилен 

номер/; 
 Информация, необходима за изпълнение на задълженията на ПОК, произтичащи от 

нормативната уредба;  
 Информация, необходима за извършване на еднократни или периодични плащания, по 

предявени молби – медицинска документация, удостоверения за наследници, пълномощни 
и др.; 

 Данъчна, финансова и банкова информация: номер на банкова сметка, режим на данъчно 
облагане. 

 
На какво основание обработваме Вашите лични данни? 
В зависимост от конкретния случай, ПОК обработва (или може да обработва) данните Ви при 

следните условия: 
 обработката е необходима за сключването и изпълнението на задълженията по сключения 
с Вас договор, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди 
сключването на договор;  
 обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната 
уредба; 
 обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от Вас 
съгласие за една или повече конкретни цели; 
 обработката е необходима за изпълнението на задача от обществен интерес или при 
упражняването на правомощия на ПОК, предоставени му със закон; 
 обработката е необходима за целите на легитимните интереси на ПОК или на трета 
страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните 
права и свободи на субекта на данните. 
В определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти и 

подизпълнители с добра репутация) на основание легитимния интерес на ПОК да изпълни 
задълженията си като пенсионноосигурително дружество и да повиши качеството на 
предоставяните услуги.  
 
       За какви цели използваме Вашите данни? 
       Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на 
осигурителното правоотношение, включително, но не само, за целите на: 

 изготвяне на индивидуални предложения за осигуряване и проекти на осигурителни 
договори; 

 изготвяне на разпореждания и други актове на пенсионноосигурителното дружество; 
 извършване на еднократни и периодични плащания по предявени молби; 
 оценка на риска; 
 изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на 

интереси, корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на 
пари. 

 
Профилиране 
Имайте предвид, че е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез 

системи за обработване на информация. Вашите лични данни се профилират въз основа на 
легитимния интерес на ПОК да поеме договорни задължения. Информационните системи се 
разработват въз основа на зададени критерии от експерти актюери. 



 
С кого можем да споделяме Вашите лични данни? 
ПОК зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите 

изисквания е възможно ПОК да разкрие Ваши лични данни на следните лица: 
 Държавни органи (в рамките на техните правамощия); 
 Други пенсионноосигурителни дружества; 
 Осигурителни посредници/брокери и банки; 
 Доставчици на услуги (консултанти, експерти); 
 Обслужващи фирми за външни услуги (напр. поща, управление на документи, ИТ услуги); 
 Трети лица – при наличие на съгласие от Ваша страна. 

 
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни? 
ПОК съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на 

задължения по договори /осигурителни, пенсионни и за разсрочено плащане/, в т. ч. 
разпореждания и други актове на пенсионноосигурителното дружество за определяне размера на 
еднократни и периодични плащания, както и на другите документи, на данни и информация от 
значение за упражняване на правата на осигурените лица, пенсионерите или техните наследници и 
др., по време на правоотношението, както и за срок не по-кратък от 50 години, считано от 
прекратяването му.  

 
Вашите права по отношение на личните Ви данни? 
При спазване на приложимото законодателство, Вие имате следните права спрямо личните 

Ви данни, обработвани от ПОК: 
 да получите достъп до Вашите личните данни, които ПОК обработва, и да получите копие 

от тях; 
 при непълнота или неточност на данните, които ПОК обработва, 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 др.;  

 в определените от закона 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, ще 

намерите в Политиката за защита на лични данни на ПОК на интернет страницата 
(www.saglasie.bg ), както и във всеки наш офис в страната. 
Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато 

считате Вашите права за нарушени.  
 

Как да се свържете с нас? 
За въпроси относно защитата на Вашите данни или упражняването на правата Ви, може да 

използвате следните данни за контакт: 
Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 117, 1303 
ел. поща: dpo_pok@saglasie.bg 
Длъжностното лице по защита на личните данни: г-жа Светлана Ангова-Грамова. 

 
 
Дата:      Име, презиме, фамилия и подпис на клиента: 

 
     
    Гр. ……………..                                       ………………………………………………….. 


