УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО
ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
ЗЕАД ”ЦКБ ЖИВОТ” е създадено през 2007 г. То осъществява своята дейност на територията на цялата страна чрез
развитата клонова мрежа на ТБ “ЦКБ“ АД, ЗАД ”Армеец” и водещи застрахователни брокери. Компанията разполага с екип от
висококвалифицирани служители, което гарантира бързото и качествено обслужване на всички клиенти и партньори. За нас, в
качеството ни на Администратор на лични данни, защитата на Вашите лични данни е от изключително значение за нас.
Данни за контакт с Администратора:

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на даннитe:

Адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 2
Ел. поща: ccb@ccb-life.bg

Ел. поща: dpo@ccb-life.bg

Интернет страница: www.ccb-life.bg
Телефон: 02 / 815 48 00

Тел: 02 / 815 48 13

Категории лични данни, които обработва Администратора:
Обикновени лични данни
При осъществяване на своята дейност ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД обработва обикновени лични данни, сред които, но не
само: три имена, единен граждански номер, адрес, адрес на електронна поща, телефонен номер, номер на банкова сметка.
Специални категории данни: Чувствителни данни за здравословното състояние на лицата
При осъществяване на своята дейност ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД обработва и чувствителни данни за здравословното
състояние на застрахованите лица. Данни за здравословното състояние са лични данни, свързани с физическото или
психическото здраве на физическо лице, включително предоставянето на здравни услуги, които дават информация за
здравословното му състояние.
Източник на лични данни:
Данни постъпват в дружеството от субектите на данни (застрахованите), от работодателите, в качеството на
застраховащи техните служители, от застрахователни посредници, а специфичен източник на чувствителните лични данни са и
лицата, които съхраняват такава информация, включително съгласно Закона за лечебните заведения, Закона за здравното
осигуряване и Закона за здравето.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани включително, но не само, за следните цели:







Изготвяне на предложения за застраховки и сключване на застрахователен договор
Обработване на застрахователна претенция;
Плащане по уважена застрахователна претенция и неговото администриране;
Оценка на риска;
Изпълнение на законови изисквания, включително по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
Актюерски цели;

Основания за обработване
Обработването на личните данни на субектите е необходимо за сключване на застрахователни договори, обслужване
на договорите, уреждане на претенции и заплащане на обезщетение по претенции. Обработването на лични данни, включително
на данни за здравословното състояние, за целите на изготвяне на предложения за застраховки и сключване на застрахователни
договори се основава на законово уредено право на Администратора да получава и да изисква информация за здравословното
състояние на своите застраховани. За целите на разглеждане, решаване и плащане на обезщетение по застрахователните
претенции, Администраторът основава обработването на законовите изисквания и предоставената при завеждане на претенция
от субекта на данни лична информация. Обработването на данни от Администратора става при строго спазване на принципите
на Общия регламент за защита на данните, като Администраторът спазва неизменно целите за обработка на посочените по-горе
категории лични данни.
На основание чл. 8 от Общия регламент за защита на данните родителите/настойниците на субекти на данни на
възраст под 16-годишна възраст подписват Съгласие за обработване на лични данни на дете, поместено на сайта на дружеството.
Администраторът не обработва лични данни за целите на директен маркетинг.
Обработването на лични данни, свързани с искания, жалби, молби или други запитвания на субекта на лични данни
към Администратора, се извършва въз основа на недвусмисленото съгласие, изразено от субекта чрез попълване на съответна
форма, в изпълнение на законово изискване или въз основа на легитимния интерес на Администратора в случай на евентуален
спор.
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Като част от изпълнение на поети задължения по животозастрахователни договори, Администраторът обработва и
споделя лични данни с медицински центрове. Основание за споделянето се явява изпълнението на договорни задълженията на
Администратора.
Следните организации/лица ще получат личните ви данни:


Държавни органи - съдебни органи, органи на Министерството на вътрешните работи, Национална агенция за приходите
– информацията се предоставя от Направление „Финансово-счетоводно обслужване“ в изпълнение на законовите
задължения и др.
Медицински заведения, служби по трудова медицина, служби по съдебна медицина, районни поделения на НЗОК,
медицински центрове
Общински органи
Търговска банка „ЦКБ АД“ – във връзка с обмяна на информация за застраховани в ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД
кредитополучатели.
Застрахователни посредници






Период на съхраняване на данните
ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД съхранява Вашите лични данни в предвидените законово регламентирани срокове. Подробна
информация за сроковете за съхранение е поместена в Политика за защита на личните данни на Администратора, която може да
намерите на адрес: www.ccb-life.bg
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие, като субект на данни, имате следните права:


право да поискате копие от Вашите лични данни от ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД и право на достъп по всяко време до
личните си данни;
 право да поискате от ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор
на лични данни или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 право да поискате от ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД да коригира, без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и
данните, които не са вече актуални;
 право да поискате от ЗЕАД „ЦКБ Живот“ ЕАД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието
на някое от предвидените в Регламента 2016/679 основания, сред които: личните данни повече не са необходими за
целите, за които са били събрани; при оттеглено съгласие; при възражение срещу обработването, при
незаконосъобразно обработване и др.; Администраторът си запазва правото да откаже изтриване на лични данни в
предвидените в законодателството случаи.
 право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено
до администратора;
 имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо
профилиране;
 при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за
третиране на личните данни, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато и където е
необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
За да упражните тези свои права, можете да попълните Искане за упражняване на права на субект на лични данни,
поместено на сайта на дружеството: www.ccb-life.bg
Администраторът си запазва правото, когато исканията на субекта на данни са явно неоснователни или прекомерни,
по-специално по своята повторяемост, да наложи разумна такса, съобразена с административните разходи за предоставяне на
информацията или да откаже предприемане на действия по искането.
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисията за защита
на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg ).
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