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Уведомление за поверителност 
 
Колонад Иншурънс Ес Ей, действащ в Република България чрез своя 
клон “Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България“ ("Колонад"), се 
ангажира със защитата на личните данни на лицата, чиито данни сме 
получили по време на нашата работа. В настоящия документ е посочена 
основната информация относно обработването на Вашите лични данни, 
което е необходимо с оглед сключването и изпълнението на 
застрахователни договори, администриране на предявени претенции, 
запитвания, жалби, искания или за други легитимни цели. Пълната 
Политика за Конфиденциалност на дружеството е публикувана на: 
https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy/ 
 

Лични данни, които събираме   
В зависимост от Вашите взаимоотношения с нас, личните данни, 
получени за Вас и Вашите близки могат да включват: 

• Основна идентификационна информация или информация за 
контакти: име, адрес, електронна поща и телефонен номер, пол, 
семейно положение, дата и място на раждане, образование, физически 
характеристики, данни за определени дейности, като например данни за 
историята на опита Ви като шофьор, снимки, сведения за трудова 
дейност, умения и опит, професионални лицензи и членства, 
взаимоотношения с притежателя на полицата, застрахования или 
лицето, предявяващо претенция, дата и причина за смърт, нараняване 
или инвалидност; 

• Идентификационни номера: Единен граждански номер (ЕГН), личен 
номер на чужденец (ЛНЧ), номер на документ за самоличност, на 
шофьорска или друг вид книжка, копие на документ за самоличност или 
на друг документ за идентификация; 

• Финансова информация и информация за банкова сметка; 

• Информация за медицинско състояние и здравен статус, както и 
друга чувствителна информация; 

• Телефонни записи; 

• Информация във връзка с превенция и разследване на 
престъпления, в това число измами и изпиране на пари; 

• Информация, която ни позволява да осигурим определени продукти 
и услуги; 

• Маркетингови предпочитания и обратна връзка с клиента. 
 

По какъв начин използваме личните данни   
Използваме личните данни, за да: 

• комуникираме с Вас и други лица като част от нашата работа; 

• Ви изпращаме/предоставяме важна информация във връзка с 
промени в нашата политика, в други Условия и друга административна 
информация; 

• вземем решения относно това дали да сключим определена 
застраховка; дали и как да осигурим асистанс услуги, както и оценка, 
обработване и уреждане на претенции в случаите, когато уреждаме 
спорове по претенции; 

• осигурим подобрено качество, обучение и сигурност;  

• осигурим превенция, разкриване и разследване на престъпления, в 
това число измама и изпиране на пари,  анализ и управление на 
търговския риск; 

• разрешаваме жалби и разглеждаме молби; 

• спазваме приложимото законодателство и законовите задължения; 

• установим и защитим законови права, защитим нашите дейности и 
тези на дружества от нашата група или на наши  бизнес партньори, 
нашите права, конфиденциалност, безопасност или имущество и/или 
тези на дружества от нашата група, Ваши или на други лица, и в търсене 
на съдебно удовлетворение или за ограничаване на нашите щети. 
 

Споделяне на лични данни   
Колонад може да предоставя лични данни на: 

• дружества от нашата група; 

• други страни като застрахователи и посредници; 

• наши доставчици на услуги; 

• държавни власти и трети страни, участващи в съдебни дела; 

• други трети страни като получатели на плащания, органи, 
осигуряващи помощ при спешни случаи (пожарна, полиция и спешна 
медицинска помощ), медицински центрове и  организации и доставчици 
на медицински услуги; 

• поради глобалния мащаб на нашата дейност е възможно да 
предоставяме лични данни на лица, намиращи се в други държави. 

 

Запазване на личните данни   
Колонад предприема разумни мерки, за да гарантира, че личните данни, 
които обработваме, са достоверни за целта, за която ще се използват, 
че са пълни и точни съобразно необходимостта от постигане на целите. 
Колонад ще запазва личните данни за такъв период, колкото е 
необходимо за постигане на целите, освен ако според закона не се 
изисква или разрешава по-дълъг срок на съхранение и запазване на 
данните. За по-подробна информация относно сроковете за съхранение 
на всички документи, които обработваме, можете да се обърнете към 
Колонад. 
 

Лични данни на други лица 
Когато предоставяте на Колонад лични данни за други лица, Вие се 
съгласявате: (а) да уведомявате лицата за съдържанието на 
Политиката ни за конфиденциалност” и (б) да получите изискваното от 
закона съгласие за събиране, употреба, разкриване и прехвърляне или 
обработване по друг начин на личните данни на тези лица в 
съответствие с Политиката ни за конфиденциалност. 
 

Какви са Вашите права относно предоставените лични 
данни? 
При спазване на българското и европейското законодателство Вие 
можете да упражните следните права: 

• Право на достъп до личните данни; 

• Право да поискате коригиране на личните Ви данни; 

• Право да поискате блокиране на личните Ви данни или 
ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона 
и Регламента случаи; 

• Право да поискате заличаване, т.е. изтриване на личните Ви данни, 
в случай че са налице условията за това; 

• Право да възразите срещу обработването на личните си данни за 
целите на директен маркетинг; 

• Право да възразите срещу предоставянето на личните си данни на 
трети лица;  

• Право, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие 
личните Ви данни да бъдат обработвани; 

• Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в 
структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван; 

• Право да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред 
Комисия за защита на личните данни; 
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на 
личните Ви данни. 
 

За връзка с нас можете да изпратите запитване на следния 

електронен адрес: dpo@colonnade.bg или да ни пишете на адрес:  
отдел „Обслужване на клиенти”,  
Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България, бул. Черни връх № 51Б, 
вх. Б, ет. 2, ФеърПлей Бизнес Център, София 1407, България. 

https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy/

