
ДО ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ  

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

от 
„Пенсионно-осигурително дружество-Бъдеще“ АД 

 
Настоящият документ има за цел да предостави информация за това как „ПОД-Бъдеще“ АД, в 
качеството му на администратор на лични данни, обработва лични данни на определена 
категория субекти на данни при и по повод сключване на договор с осигурителен посредник, 
съответно даване на съгласие за упълномощаване на лице за извършване на дейност по 
осигурително посредничество в изпълнение на изискванията на 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 
(,,Общия регламент относно защитата на данните’).  
ПОД Бъдеще АД (наричано по-долу “Администратор” или “Дружеството”) е дружество 
извършващо дейност по допълнително пенсионно осигуряване по реда на Кодекса за 
социално осигуряване въз основа на лицензия, издадена от Комисията за финансов надзор. 
 
ПОД Бъдеще АД обработва лични данни в качеството му на администратор на лични данни 
при и по повод сключване, изпълнение и администриране на договори за осигурително 
посредничество по реда на чл. 123г от Кодекса за социално осигуряване на следната 
категории физически лица: 
А) осигурителни посредници, 
Б) физическите лица, които управляват и представляват осигурителните посредници – 
юридически лица и 
В) физическите лица, упълномощени от осигурителни посредници - юридически лица. 
 1. Личните данни, които събираме, могат да включват:  
А) Данни, които Ви идентифицират – три имена, ЕГН или ЛНЧ; данни от документ за 
самоличност, постоянен адрес или адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес; 
Б) Финансова информация –IBAN на Ваша банкова сметка, данни за размера на осигурителния 
доход ;  
В) Информация за завършена образователна степен,  
Г) Лични данни, свързани с присъди и нарушения - свидетелство за съдимост, данни за 
наложени административни санкции за извършени административни нарушения в областта на 
финансите, застраховането и осигуряването;   
Д) Друга информация, която може да се изисква съгласно Кодекса за социално осигуряване и 
актовете по прилагането му. 

 
2. Личните Ви данни се обработват за  целите на:  
А) Установяване на съответствие с изискванията, установени за осигурителните посредници в 
Кодекса за социално осигуряване;  
Б)   Сключване и изпълнение на договор за осигурително посредничество;  
В) Спазване на законови задължения, възложени на администратора на данни, например 
предоставяне на информация на Комисия за финансов надзор и  
Г) Защита на легитимен интерес на администратора, например установяване, упражняване 
или защита на правни претенции по съдебен ред. 
 
3. Когато обработваме личните Ви данни за целите, посочени в настоящото Уведомление , 
както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна, за 
изпълнение на тези цели. Ние ще Ви уведомим, в случай, че бихме желали или се налага да 
използваме Вашите лични данни за цели и по начин, различаващи се от това, за което сме Ви 



информирали и при необходимост ще потърсим Вашето съгласие.  
 
4. Администраторът обработва лични данни при наличието на съответната цел. В зависимост 
от основанието и целта за обработване на личните данни срокът на съхранението им е 
различен. Минималният срок за съхранение на данни е 5 години. Срокът започва да тече от 
началото на календарната година, следваща годината на прекратяване на отношенията ни. 
Срокът за съхранение на данни може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним 
нашите права или други наши легитимни интереси. Когато в нормативен акт е постановен 
конкретен срок на съхранение, се спазва нормативно определения срок. След изтичането на 
указаните срокове, личните Ви данни се анонимизират или унищожават в електронните 
системи на Дружеството. Физическите носители, съдържащи лични данни, също се 
унищожават. 
 
5.Дружеството не предоставя Вашите лични данни на трети лица без Вашето изрично 
съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към 
Вас или във връзка със свои законови права и задължения, например: 
А) На други администратори: държавни и други публични органи като Комисия за защита на 
личните данни, Комисия за финансов надзор, Комисия за защита на потребителите, 
Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на 
вътрешните работи  и други, банки, доставчици на пощенски услуги; 
Б) На лица, с които Дружеството има сключени споразумения за законосъобразна обработка 
на лични данни,например с регистрирани одитори, консултанти, адвокати, лица, 
предоставящи услуги по архивиране на информацията и други. 
 
6. За защита на личните Ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки, 
Данните, които ни предоставяте, са защитени чрез изисквания за идентификация и 
автентификация за влизане в информационните системи и правила, регламентиращи работата 
с физически носители на данни. Информационната ни система ползва подходящ защитен 
софтуер, създаден е ред за ползване на системата, като броят на лицата, имащи достъп до 
системата с бази данни е ограничен на принципа “необходимост да се знае” за свеждане до 
минимум на възможността за нежелано обработване и/или ползване на личните данни и 
други форми на нарушение на сигурността на данните. 
 
7. Уведомяваме Ви, че имате следните права като субект на данни: 
 
7.1. Право да получите достъп до данните си и информация за каква цел се обработват 
личните данни, какви лични данни, получателите на данни, срокът на обработване. Исканията 
за достъп трябва да бъдат изготвени в писмен/електронен вид и да бъдат адресирани до 
администратора по следния начин: Лично/чрез упълномощено лице в централния офис на 
Дружеството, чрез куриер или по пощата (с нотариално заверено искане), или на електронния 
адрес на дружеството, подписано с квалифициран електронен подпис.Искането за достъп до 
личните данни се разглежда по реда, установен в Правилата за упражняване на правата на 
субектите на лични данни, приети от дружеството и публикувани на официалната му интернет 
страница. 
 
7.2. Право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, като 
подадете искане  до дружеството. 
 
7.3. Право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването 
им. Ограничаването се допуска в следните случаи: 
А) когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е за 



срок, необходим на администратора да провери точността; 
Б) когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат 
изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; 
В) когато администраторът не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на 
обработването, но вие, като субект на данните, ги изисквате за установяването, 
упражняването или защитата на правни претенции; 
Г) когато сте възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните 
основания на администратора имат преимущество пред интересите ви. 
За целта, при наличие на някое от горните условия, следва да подадете молба, като 
Администраторът следва да отговори на молбата Ви  в срок от един месец от получаването й. 
 
7.4. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити 
без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от следните основания: . 
А) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 
обработвани по друг начин; 
Б) субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на 
данните съгласно  и няма друго правно основание за обработването; 
В) субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за 
обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта 
на данни, или субектът на данните възразява срещу обработването на данните за целите на 
директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния 
маркетинг; 
Г) личните данни са били обработвани незаконосъобразно; 
Д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото 
на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора; 
Е) личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното 
общество по член 8, параграф 1 от ОРЗД(пряко предлагане на услуги на информационното 
общество на деца). 
Администраторът може да откаже да заличи личните данни по следните причини:  
А) упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;  
Б) за спазване на правно задължение от администратора или за изпълнението на задача от 
обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са 
предоставени на администратора  
В) по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с 
разпоредбите на ОРЗД;  
Г) за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания 
или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи 
невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;  
Д)  за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
 
7.5. Като субект на лични данни имате право по всяко време и на основания, свързани с 
Вашата конкретна ситуация да възразите срещу обработването на личните Ви данни, 
включително профилиране, когато обработването се основава на изпълнение на задача от 
обществен интерес или при упражвянате на официални правомощия на администратора или 
обработването е необходимо за целите на легитимни интереси на администратора или на 
трета страна. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не 
докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат 
предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Когато се обработването на лични данни е за целите на директния маркетинг, като субект на 

данни имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични 
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данни, отнасящо се до Вас за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то 

е свързано с директния маркетинг. В този случай обработването на личните данни за тези 

цели се прекратява . 

 
7.6. Като субект на лични данни имате право на жалба срещу обработването на личните Ви 
данни или неспазване на правата Ви във връзка със защитата на лични данни пред 
компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, 
бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). 
 
7.7. Когато има риск за нарушение сигурността на личните Ви данни, администраторът е 
длъжен да Ви уведоми за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за 
отстраняването му, както и дали е уведомен надзорният орган за нарушението. 
 
7.8. Имате право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви във 
връзка с личните данни са били нарушени. 
 
Контакти с администратора на личните данни:  
„ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ“ АД, ЕИК 131125704,  
седалище и адрес на управление : гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3,  
адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43,  
телефон за контакт: 0700 14 250; Е-mail: office@budeshte.bg 
Ако имате въпроси относно настоящотоУведомление или желаете да упражните своите права, 
моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните, като използвате следните 
координати за връзка: 
dpo@budeshte.bg, 
 
Уведомлението ни за поверителност може да претърпи изменения.Ние ще Ви уведомим за 
промени по същество в настоящия документ чрез нашата уеб страница и при възможност, по 
друг подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това 
какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги 
споделяме с други лица.  
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