
 
ДО ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
от 

„Пенсионно-осигурително дружество-Бъдеще“ АД 
 
 
 
Настоящият документ има за цел да информира нашите клиенти – осигурени лица в 
управляваните от „ПОД-Бъдеще“ АД ФДПО относно това как дружеството, при осъществяване 
на дейността си обработва личните данни, които лицата, в качеството на субекти на лични 
данни предоставят, или които по друг начин дружеството е получило,  съгласно 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’).  
           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.  
 
1. Личните данни, които събираме, могат да включват:  

• Идентификационни данни – три имена, ЕГН или ЛНЧ; данни от лична карта и снимка 
(от копие на л.к., когато се изисква по закон); дата и място на раждане; 

• Информация за контакт – постоянен адрес или адрес за кореспонденция, телефон, 
имейл; 

• Финансова информация –данни за Ваша банкова сметка при плащания по банков път; 
данни за свързани лица, заемащи висша държавна длъжност гражданство държава на 
постоянно пребиваване; професионална дейност крайни собственици на клиент ЮЛ, 
произход на средствата;  

• Здравни данни /решения на ТЕЛК и НЕЛК/ при настъпване на осигурителен случай и 
определяне наличието на основание за изплащане на допълнителна пенсия от 
пенсионните фондове; 

• друга информация, която се изисква по закон;  
 
2. Личните Ви данни се обработват за:  целите на основната дейност на администратора, а 
именно за сключване и изпълнение на договора за допълнително пенсионно осигуряване с 
управляваните от администратора пенсионни фондове за ДПО, за спазване на законови 
задължения, възложени на администратора на данни, както и за 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 на основната дейност по допълнително 
пенсионно осигуряване, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка 
е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да 
предоставяме съответните услуги. 

4. Разбираме значението на това да се предприемат допълнителни предпазни мерки за 
защита на неприкосновеността и безопасността на децата, ограничено дееспособните и 
поставените под пълно запрещение. Съобразно с това, при предоставяне на лични данни за 
изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице на 
наследници/ползващи лица - деца под 16 год., ограничено запретени или поставени под 



пълно запрещение лица, същите ще следва да бъдат съпътствани със декларация за 
съгласие от  техен родител респ, попечител, настойник. 

5. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани за срок от 50 години след прекратяване на 
осигурителното правоотношение с Дружеството на основание на действащото осигурително 
законодателство. Когато в дружеството е подадено заявление за промяна на участие, 
съответно – за прехвърляне на средства, заявлението и свързаните с него документи и 
съдържащите се в тях лични данни се съхраняват през целия период на съществуване на 
осигурителното правоотношение с осигуреното лице, а в случаите, когато заявлението е било 
анулирано или процедурата прекратена – за срок не по-малък от две години, на основание на 
Наредби №3 и 33 на Комисия за финансов надзор. 
 
6. Личните данни могат да бъдат предоставяни на получатели в изпълнение на сключения 
осигурителен договор или в изпълнение на нормативно-определени задължения на 
администратора. Получатели на данни могат да бъдат КФН, НАП, МВР, осигурителни 
посредници на Дружеството, други пенсионни дружества в страната и чужбина, регистрирани 
одитори, актюери и други лица, с които ДРУЖЕСТВОТО има сключени споразумения за 
законосъобразна обработка на лични данни. 
 
7. За защита на личните Ви данни са взети необходимите технически и организационни мерки, 
Ние полагаме сериозни усилия, за да гарантираме сигурността на личните данни. Данните, 
които ни предоставяте, са защитени чрез изисквания за идентификация и автентификация за 
влизане в информационните системи и работа с лични данни. Самата ни информационна 
система ползва съвременни и модерни антивирусни системи, създаден е ред за ползване на 
системата, като броят на лицата, имащи достъп до системата с бази данни са ограничени, с 
цел свеждане до минимум на възможността за нежелано обработване и/или ползване на 
личните данни. 
 
8.Уведомяваме Ви, че имате следните права като субект на данни: 
 
8.1. 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 куриер или по пощата (нотариално заверени) 
или упълномощено лице (Надлежно упълномощено), или на електронния адрес на 
дружеството, подписано с валиден електронен подпис. 
 
8.2. Право да поискате коригиране на личните си данни, които са неточни/неактуални, като 
подадете отделно искане до дружеството. 
 
 
8.3. Право да поискате от администратора на личните Ви данни да ограничи обработването 
им. Ограничаването се допуска в следните случаи: 

• когато считате, че личните Ви данни не са точни, като в този случай ограничаването е 
за срок, необходим на администратора да провери точността; 

• когато обработването на личните Ви данни е неправомерно, но не желаете те да бъдат 
изтрити, а желаете само да бъде ограничено използването им; 

• 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; 

• 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. 



 
8.4. Като субект на лични данни имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити 
без ненужно забавяне. 
 
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;  
 
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 или за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 
 
8.5. Като субект на лични данни имате право да възразите срещу обработването на личните 
Ви данни по всяко време. Администраторът следва да се мотивира дали приема 
възражението, респ. защо продължава да обработва личните данни, ако отхвърли 
възражението. 
 
8.6. 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). 
 
8.7. 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. 
 
8.8. 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,  
електронен адрес  www.budeshte.bg и телефон за контакт: 0700 14 250 
 
Декларацията ни за поверителност може да претърпява 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.  
 


