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Информация за защита на личните данни на ЗАД „Армеец“ при сключване и 
изпълнение на търговски или посреднически договори

С настоящото ЗАД „Армеец“ (Дружеството) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани 
във връзка със сключването и изпълнението на търговски или посреднически договори с дружеството. 

1. Лични данни, които обработваме:
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключването и изпълнението на търговски или посреднически 

договори, са следните: 
а) �име: име, презиме и фамилия на представляващи /пълномощници/ служители и/или лица за контакт; 
б) �ЕГН, ЛНЧ или дата на раждане на лица, които са непосредствено заети с разпространение на застрахователни продукти;
в) �контакти: електронна поща и телефон; 
г) �адрес: постоянен и/или адрес за кореспонденция;
д) �образование – при сключване на договори за застрахователно агентство;
е) �информация относно обстоятелства за конфликт на интереси, съгласно изискванията на Кодекса за застраховането.

2. Защо обработваме Вашите лични данни:
Обработването на Вашите данни е необходимо за  сключването и изпълнението на търговски или посреднически договор, който 

Вие или Вашият работодател  сключва със ЗАД „Армеец“.   

3. За какво използваме Вашите лични данни:
Данните, които Вие или Вашият работодател предоставя, ще бъдат обработвани само и единствено за целите на сключването 

и изпълнението на конкретния търговски или посреднически договор, а именно:
а) �преддоговорна  идентификация на кандидата за сключване на търговски или посреднически договор; 
б) �преддоговорна оценка за квалификация и надеждност на кандидата за сключване на договор за застрахователно посредничество;
в) �създаване на потребителски акаунти в информационните системи на дружеството, в случаите на договори за застрахователно 

посредничество; 
г) �обработване на информация за работата Ви в конкретна информационна система, до която Ви е осигурен достъп;
д) �обработване на информация с цел съответствие със законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси и/ 

или корупционни практики.
 
4. Поверителност на личните данни и предоставяне на информация
ЗАД „Армеец“ стриктно зачита и спазва поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е 

възможно ЗАД „Армеец“ да разкрие Ваши лични данни, само при наличие на законово основание или на основателна причина, на 
следните лица:

а) �доставчици на услуги, свързани с:
  - управление на човешките ресурси; 
  - техническа поддръжка;
  - поддръжка на вътрешни информационни системи; 
  - оперативна поддръжка на дейността ни.
В тези случаи ЗАД „Армеец“ разкрива данни само ако доставчикът на услугата се е задължил на основата на писмена договореност 

да осигури адекватно ниво на защита на споделените данни:  
б) �държавни или общински органи;
в) �дружества от групите на „Химимпорт“ АД и „ЦКБ Груп“ ЕАД, като  в  тези случаи разкриването на данни се извършва при 

спазване на приложимото българско и европейско законодателство за защита на личните данни.

5. Срок на съхранение на Вашите лични данни
Личните  данни, които Вие или Вашият работодател сте предоставили за сключване и изпълнение на търговски или посреднически 

договор ще бъдат съхранявани от Дружеството за срок до 5 години, считано от датата на прекратяване на съответния договор. 

6. Вашите права по отношение на личните Ви данни:
Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от ЗАД „Армеец“,  произтичащи от българското и европейското 

законодателство: 
а) �да получите достъп до личните Ви данни, които Дружеството обработва, и да получите копие от тях; 
б) �да поискате корекция в личните Ви данни, които Дружеството обработва, ако сте установили  непълнота или неточност в тях;  
в) �да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Това може да стане, когато е постигната 

целта, за която данните са събрани, или сте оттеглили съгласието си за тяхното събиране и обработка, когато това събиране 
и обработката се базира само на съгласие и няма друго законово основание за това, или когато данните Ви се обработват 
незаконосъобразно, както и в други случаи; 

г) �да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена в определените от закона случаи; 
д) �да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, 

общоупотребяван и машинно-четим формат;
e) �да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. 
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7. Контакти с нас:
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Политиката за 

защита на личните данни на ЗАД „Армеец“ на нашия уебсайт (www.armeec.bg), както и във всеки наш офис в страната. 
За всякакви въпроси относно защитата на личните Ви данни можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, 

ул. „Стефан Караджа“ № 2, ел. поща: info@armeec.bg. Нашето длъжностно лице за защита на личните данни е Иво Христов, ел. поща: 
dpo@armeec.bg 

8. Възможност за подаване на жалби
Вие имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато счетете, че правата Ви във връзка със 

събирането, обработката и съхранението на личните Ви данни са нарушени и са налице съответните предпоставки за това. 


