
Уведомление за поверителност 

С настоящото „Застрахователен Брокер Омникар и Партньори“ ООД 
(Брокера) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат 
да бъдат обработени във връзка с изпълнение на задължения като 
застрахователен посредник. 

ЛИЧНИ ДАННИ КОИТО ОБРАБОТВА БРОКЕРА 

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със 
сключване на застрахователен договор и изпълнение на задължения на 
Брокера по оказване на съдействие при настъпило застрахователно 
събитие, са следните: 

 Име, презиме и фамилия 
 ЕГН 
 Контакти: електронна поща, адрес и телефон 
 Адрес: постоянен или настоящ 
 Банкова информация: номер на банкова сметка и друга финансова 

информация 
 Информация относно вида и предмета на застрахователния 

договор – в зависимост от изискванията на съответната 
застрахователна компания за представяне на предложение и 
сключване на застрахователен договор (трудов стаж, 
професионален опит, собственост, здравни данни - епикризи, 
диагнози и други) 

 
ЗА КАКВИ ЦЕЛИ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Предоставената от субектите на лични данни информация ще се 
използва за целите на администриране на застрахователното 
правоотношение, включително, но не само за целите на: 

 Изготвяне на индивидуално предложение за застраховка (оферта) 
предоставена от различните застрахователни компании – при 
застраховка ГО на автомобилистите на МПС, след предоставяне на 



офертата на клиента, предоставените от него лични данни се 
унищожават и заличават и се процедира според изискванията на 
избраната от клиента застрахователна компания като 
администратор на лични данни. 

 Плащането на застрахователната премия. 
 Оказване на съдействие при настъпило застрахователно събитие 
 Уведомяване за свързани продукти или промоционални кампании 
 Предотвратяване на застрахователни измами 
 Изпълнение на законодателни изисквания, включително 

изисквания по Кодекса на застраховането, Закона за мерките за 
изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансов тероризъм 

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Брокера зачита и пази поверителността на личните данни които 
обработва. При спазване на законовите изисквания личните данни е 
възможно да се споделят и разкрият пред: 

 Застрахователни компании – След сключване на застрахователен 
договор, Брокера придобива статут на Обработващ лични данни и 
спазва изискванията на съответната застрахователна компания, 
която е администратор на лични данни. 

 Доставчици на услуги – осъществяващи техническа поддръжка на 
информационната ни система и оперативна поддръжка на 
дейността ни, както и в определени случаи е възможно 
използването на консултанти, експерти, адвокати. Подобно 
разкриване на данни се осъществява само при наличие на 
основателна причина за това и въз основа на писмена договорка, 
получателите да осигурят адекватно ниво на защита. 

 Държавни и контролни органи 

КОРИГИРАНЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

При наличие на основания за това ( като например упражняване от 
страна на субект на данни на правата му за коригиране или изтриване 
на данните ), Брокера има  



възможност да използва интерфейси и функционалности за изтриване 
или коригиране на определени Лични данни в информационната 
система базирайки се на договорните отношения с доставчиците на 
услуги осъществявайки техническата и оперативна поддръжка на 
информационната система, в това число ръчно да заличава лични 
данни на лица, за които няма основание да съхранява данните им. 
Създадена е организация и за автоматично изтриване на Личните 
данни, тогава информационната система ще изтрива всички лични 
данни, включително полици, сметки, прикачени файлове и други, както 
следва: 

 За застрахователни полици, тип / раздел по Кодекса за 
Застраховането „Отговорности“ и „Живот“ – 5 години, след датата 
на изтичане на последната действаща полица на физическото или 
юридическото лице. 

 За всички други видове полици – 3 години, след датата на 
изтичане на последната действаща полица на физическото или 
юридическото лице. 

ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

При спазване на българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 
на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 
движение на такива данни, Вие имате следните права спрямо личните 
Ви данни обработвани от Брокера: 

 Да получите достъп до Вашите лични данни, които Брокера 
обработва, и да получите копие от тях. 

 При непълнота или неточност на данните, които Брокера 
обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани. 

 Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице 
предпоставките за това. Такива случаи са ако: е постигната целта, 
за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато 
обработката се базира на съгласие и няма друго законово 
основание за обработка; данните Ви се обработват 
незаконосъобразно и други. 



 В определените от закона случаи да изискате обработката на 
личните Ви данни да бъде ограничена. 

 Да упражните правото си на преносимост на данните и да 
поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, 
общоупотребяван и машинно-четим формат. 

 Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на 
личните Ви данни се основава на съгласие . 

 Да възразите срещу използването на личните Ви данни за целите 
на директния маркетинг. 

Подробна информация относно условията и реда, по който можете да 
упражните правата си, ще намерите в Правилата за упражняване на 
правата на субектите на лични данни на Брокера на официалните 
уебсайтове (www.spotins.bg и www.omnicar-partners.bg), както и във 
всеки наш офис в страната. 

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на 
личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това. 
В случай, че упражнявате правата по чл. 402, ал.1,2 и 3 от Кодекса за 
застраховането, декларирате, че в качеството си на Застраховащ на 
лицата или тяхното имущество, сте получили съгласието да 
предоставите личните им данни на Брокера и Застрахователни 
компании в зависимост от изискванията на застрахователния договор. 

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС 

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. Пловдив, 
бул. Найчо Цанов – Надлез Родопи (автокомплекс Рено и Дачия), ел. 
поща :info@omnicar-partners.bg 
Нашето длъжностно лице по защита на личните данни е Атанас Панчов, 
ел. поща: atanas.panchov@omnicar-partners.bg 

 


