
Защита на личните данни - Съобщение и съгласия 

Част 1 - За клиента 

Кратко съобщение за защита на личните данни: 
 
Oт 25 май 2018 г. започва да се прилага новият регламент за защита на личните данни на потребителите в Европейския съюз. 
По-долу ще намерите кратка информация относно начина, по който в Алианц България спазваме изискванията на регламента 
и защитаваме вашите личните данни.  
Кои Ваши данни са Лични данни?  
Всяка информация, отнасяща се до Вас, която пряко или непряко в съвкупност с други данни може да доведе до Вашето 
идентифициране ,  представлява Лични данни. Ето защо в Алианц се стремим в максимална степен да защитим информацията, 
свързана с Вас. 
 
За какво използваме Вашите лични данни?  
Събираме и използваме личните  ви данни, на основание изричното Ви съгласие (само ако е необходимо съгласие) за целите, 
изброени по-долу: 
-  За да подготвим, сключим и администрираме Вашите договори за ползване на финансови услуги; 
За да Ви предоставим услуги и продукти, които по-точно отговарят на Вашите потребности;  
-  За да изпълним законовите изисквания към нас като компания, предоставяща финансови услуги;  
- За да ви изпращаме информация, свързана с Вашите договори както и такава за продукти и услуги, които да отговорят на 
Вашите потребности. 
 
Възможни източници на Ваши лични данни  
- Директно от Вас, когато ни ги предоставяте;  
- Публични източници (търговски регистър и др.) и трети лица (застрахователни посредници, бизнес партньори, 
застрахователи и други). 

Могат ли да бъдат разкривани Вашите данни?  
Да, на следните лица: 
 - Държавни и други публични органи, дружества от групата на Алианц, други застрахователи и/или презастрахователи, 
застрахователни посредници/брокери, банки и други 
- Технически консултанти, адвокати, оценители на щети, сервизи, лекари, както и други лица, на които възлагаме 
извършването на конкретни дейности, свързани с обслужването или предлагането на договори за финансови услуги  
- - Други лица за изпълнение на законовите ни задължения. 
 
Колко дълго съхраняваме личните Ви данни? Алианц (съответното дружество) съхранява Вашите лични данни толкова дълго, 
колкото е необходимо за посочените по-горе цели и за изпълнение на законовите ни задължения.  
 
Могат ли Вашите данни да напускат територията на България или Европейското икономическо пространство /ЕИП/?  
 
Да, Личните Ви данни могат да бъдат обработвани от горепосочените лица както в ЕИП, така и извън него.   
Когато прехвърляме лични данни за обработване от друго дружество от Групата на Алианц извън Европейското 
икономическо пространство, това се извършва на основание одобрените Задължителни корпоративни правила (ЗКП) на 
Алианц  и Стандарта на Алианц за защита на личните данни, а когато ЗКП на Алианц не се прилагат, ние осигуряваме 
необходимото ниво на защита на личните Ви данни. 
 
Това са Вашите лични данни и Вие имате право: 
- на  достъп до информация, за да научите повече относно това как данните се обработват и разкриват; 
- Да ограничите обработването на данни, които Ви засягат или да оттеглите съгласието си за обработването на тези данни;  
- Да спрете обработването на личните Ви данни, включително за целите на директния маркетинг 
- Да искате коригиране или заличаване на Вашите данни;  
- Да искате да предоставим данните Ви на друга компания за предлагане на финансови услуги 
- Да подадете жалба. 
 
При наличие на  допълнителни въпроси, свързани с Вашите лични данни, не се колебайте да се свържете с нас както и да 
разгледате подробното ни съобщение за защита на лични данни на следния линк www.allianz.bg/GDPR. 



 
Защита на личните данни - Съобщение и съгласия 

Част 2 - За Алианц 

Долуподписаният,                                                                                ., ЕГН                                                , притежаващ 
лична карта №                              , издадена на                                           от МВР - град                                                     , 
с постоянен адрес: град                                     , ж.к./ул.                              , №       , бл.           , вх.       , ет.      , ап.         , 

Декларация за нуждите на директен маркетинг.  
 
Декларирам, че съм съгласен личните ми данни, свързани с изпращане на рекламни и промоционални материали, за 
които съм дал изричното си съгласие с поставянето на отметка на съответното място. 
 
Съгласие за изпращане на рекламни и промоционални материали.  
Съгласявам се ЗАД "Алианц България" АД да събира, използва и разкрива личните ми данни, за да ми предоставяте 
рекламна информация относно продукти и услуги, които Дружеството счита, че могат да представляват интерес за 
мен, отбелязвайки отметка в полето долу: 
 
1.Информация, изпратена от ЗАД "Алианц България" АД за негови продукти и услуги, включително актуални 
промоции и нови продукти и услуги.  
/ако не се съгласите, ЗАД "Алианц България" АД няма да може да Ви изпраща горепосочената информация/ 
 
2.Информация, изпратена от други Дружества от Групата на Алианц относно техни продукти и услуги. 
/ако не се съгласите, нашите колеги няма да могат да Ви изпращат горепосочената информация/ 
 
Уведомен съм, че по всяко време мога да оттегля всяко от дадените съгласия по всяко време, което ще има за 
последица, че ЗАД "Алианц България" АД няма да може повече да обработва тези категории лични данни за 
посочените цели. 
Уведомен съм, че мога да науча повече относно това как ЗАД "Алианц България" АД защитава личните ми данни и 
правата във връзка с тях на следния линк www.allianz.bg/GDPR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


