
 
 

Декларация-съгласие 
за обработване на лични данни на физически лица, включително и представляващи юридическите 

лица, нови клиенти на Д Застрахователен Брокер ЕООД   
 

Долуподписаният/ната, …………………………………………………………………………………………...……....................., 
Дата на раждане: ………..……………,  
адрес за кореспонденция: …………………………………………………...…………………….…..……., 
с телефонен номер: ………………………email: …………….,  
 

1. Данни за Администратора: 
Д Застрахователен Брокер ЕООД  е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към 
Агенция по вписванията с ЕИК 175001373, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, СО – 
район Красно село, бул. „Ген. Тотлебен” № 8, тел.: 02/46 41 253; email: office@dbroker.bg и интернет 
страница: www.dbank.bg.  
Д Застрахователен Брокер ЕООД  извършва дейност като застрахователен брокер въз основа на 
Удостоверение за регистрация по чл. 160, ал. 1 от Кодекса за застраховането №399-ЗБ/28.08.2013 г. 
Дружеството е регистриран администратор на лични данни в КЗЛД под номер 51611.  
Д Застрахователен Брокер ЕООД  обработва лични данни само при спазване на изискванията на 
българското и европейското законодателство (чл. 6 и чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни, както и чл. 4, ал. 1, т. 2 от 
Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).  
 

2. Съгласие за обработка на лични данни за маркетингова комуникация, автоматична 
обработка и проучвания в бази данни 

Във връзка с предоставените от мен лични данни на Брокера давам изричното си съгласие чрез 
поставяне на знак напр.   в обозначените места, да получавам предложения за подходящи за мен 
продукти и услуги от Д Застрахователен Брокер ЕООД , като за целта се съгласявам Брокера да 
събира, обработва и съхранява предоставените от мен лични данни. 

☐ Съгласен съм 

☐ Не съм съгласен 

Декларирам, че съм съгласен/на личните ми данни да се използват за 
целите на директния маркетинг, както и за извършване на клиентски 
проучвания и съм съгласен/на да получавам рекламни материали, 
новини и друга подобна информация относно продукти и кампании на 
Брокера по следните начини: 

☐ ДА 

☐ НЕ 

 Пощенски адрес 

☐ ДА 

☐ НЕ 

 Електронна поща 

☐ ДА 

☐ НЕ 

 Телефонен разговор 

☐ ДА 

☐ НЕ 

 Кратки текстови съобщения чрез SMS или чрез приложения за 
незабавни съобщения, например Viber, WhatsApp или др. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ Д Застрахователен Брокер ЕООД  ЧЛЕН 

13 И ЧЛЕН 14 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679 

 

Лични данни и категории лични данни, обработвани от Д Застрахователен Брокер ЕООД   

С тази декларация-съгласие се съгласявате следните категории лични данни, да бъдат 

обработвани от Брокера: 



 Физическа идентичност: имена /собствено, бащино, фамилно/, ЕГН/ЛНЧ, адрес, имейл адрес, 
паспортни данни, дата на раждане, месторождение, телефони, гражданство, актуална 
снимка, друг идентификатор от друга държава; 

 Икономическа идентичност: номер на банкова сметка, имотно състояние, финансово 
състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, данъчен 
номер; 

 Технически данни – IP адреси, бисквитки, GPS координати и информация за устройството, от 
което ползвате уеб страниците или мобилните приложения на Банката/Брокера 

 Данни при имуществени и автомобилни застраховки– вкл. имотно състояние, семейно 
положение, данни за МПС (рег. № МПС, № двигател, № рама), данни от шофьорска книжка и от 
талон за регистрация на МПС; 

 Идентификационни данни по ЗМИП при застраховка живот – данни от лична карта и снимка 
(от копие на л.к.); дата и място на раждане, данни за свързани лица, заемащи висша държавна 
длъжност, гражданство, държава на постоянно пребиваване;професионална дейност, крайни 
собственици на клиент ЮЛ, произход на средствата; 

 Чувствителни лични данни свързани с Вашето здравословно състояние  - при сключване на 

застраховка живот, медицински застраховки или други застраховки, изискващи предварителна 

информация за Вашето здравословно състояние, предоставени с Ваше съгласие; 

 

 Всяка друга информация, чрез която мога да бъда идентифициран/а пряко или непряко 
посредством идентификационен номер или един или повече специфични признаци, която е 
предоставена с изричното ми съгласие или в изпълнение на законово или договорно 
задължение и за която съм запознат преди започване на обработката.  
 

Лични данни във връзка с ползване на застрахователна услуга : 

- Социална идентичност: професия, образование, трудова дейност, месторабота, стаж; 

- Семейна идентичност: семейно положение, родствени връзки, свързани лица;  

- Лични данни, отнасящи се до здравния статус /при застраховане по договор за кредит/ 
 

Цели на обработката  
 

С тази декларация-съгласие се съгласявате Брокера да обработва предоставените от Вас 

лични данни за следните цели: 

Проучвания във връзка с застрахователни продукти или услуги 
 

 Информиране за всичко, свързано с продуктите, които ползвате от Д Застрахователен Брокер 
ЕООД  , изпращане на известия, уведомления или за да отговорим на Ваши запитвания, 
мнения и препоръки 

 Отговаряне на запитвания за застрахователни продукти; 

 Разглеждане на искания за застрахователен продукт и изготвяне на индивидуални 
предложения и оферти; 

 Извършване на оценка и анализ на  риска, оценка на обезпечението и други подготвителни 
действия за сключването на договор; 

 Изготвяне на предложение за сключване на договор; 

 Изпращане на предложения, свързани със специални кампании и нови наши продукти и 
услуги; 

 Извършване на клиентски проучвания в различни бази данни, в това число на Търговски 
регистър и др.; 

 Статистически и анализаторски цели; 
 
Трети лица, на които могат да се предоставят личните данни на клиентите  
 

Във връзка с обработката по силата на тази декларация-съгласие личните Ви данни могат да 
бъдат предоставяни на трети лица - други администратори на лични данни, които са предприели 
необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни, като: 

- застрахователни дружества – при изпълнение на задълженията си за посредничество и 
съдействие при сключване на застрахователен договор и ликвидация на щета.   
- доставчици на услуга - адвокати, консултанти, експерти, оценители,дружества, 
предоставящи куриерски услуги, надзорни институции, държавни органи и институции и 



други лица, доколкото тази информация е необходима за изпълнението на възложените им 
функции (напр. за изпълнение на права и задължения по сключени между мен и 
посредничеството на „Д Застрахователен брокер“ ЕООД договори и всички произтичащи от 
тези правоотношения последици, в т.ч. предявяване на съдебни претенции и пр. 
 - компании, на които „Д Застрахователен брокер“ ЕООД е възложила обработката на лични 
данни по силата на сключени договори относно поддръжка на системите на Брокера, 
предоставяне на хостинг услуги, поддръжка на уебстраниците на Брокера, поддръжка на 
бизнес страниците на Брокера в социалните медии и др.; 
- трети лица, на които Брокера е длъжен да предоставя информация поради законови и 
нормативни основания; 
- По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република 
България и на Европейския Съюз; 
- други администратори на лични данни, които са предприели необходимите технически и 
организационни мерки за защита на личните данни в държави извън България в ЕС/ЕИП. 
 

Трети лица, на които могат да се предоставят личните данни на клиентите във връзка с ползване 
на застрахователна услуга: 

- Лица, на които Брокера възлага оценка на риска; 

- Софтуерни компании, които отговарят за поддръжката на програмните системи, с които 
оперира Брокера 

- Застрахователни дружества; 

- Дружества, на които Брокера възлага извършване на застрахователна проверка и анализ. 
 

Доброволно предоставяне на съгласие 
 

В случай че, откажете предоставяне на личните Ви данни за маркетингови цели ние няма да ви 
изпращаме маркетингови съобщения. 
В случай че, откажете предоставянето на лични данни за целите на извършване на 
застрахователна услуга, ние няма да можем да Ви предоставим оферта, предложения или 
информация за застрахователен продукт и/или услуга.  
Предоставянето на личните Ви данни е доброволно – то е необходимо, за да можем да Ви 
осигурим информацията или продукта, които желаете. 

 
Права на клиентите 
 

Запознат/а съм с моите права при спазване на българското и европейското законодателство, 
включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните 
данни - GDPR) относно предоставените лични данни: 
 

 Достъп до личните данни и корекции (заличаване, коригиране или блокиране) 
 

- Правото на достъп до личните данни, които „Д Застрахователен брокер“ ЕООД обработва за 
Вас и да получите копие от тях; 
- Право да искате от Брокера коригиране, в случай че установите неточности или 
необходимост от актуализация на (част от) личните Ви данни; 
- Право да искате блокиране на (част от) личните Ви данни или ограничаване на обработката 
на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи; 
- Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от Брокера, в случай че са 
налице условията за това.  

- Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите 
съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, като ни пишете на 
посочените в края на документа адреси и имейл за връзка с нас, без това да засяга 
законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено. 

 

 Преносимост 

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

 Възражение 

- Право да възразите срещу обработването на личните данни или срещу предоставянето им на 
трети лица, както и за целите на директния маркетинг; 

 Уведомяване 



- Право да бъдете уведомен/а, преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на 
трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на продуктите и 
кампаниите на Брокера. 

 Ограничаване на обработването 

- Право да поискате ограничаване на обработващите се лични данни  

 Жалби 

- Право да подавате и оттеглите жалби до Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. 
София 1592  бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2. 

 Оттегляне на съгласието 

- Право да оттеглите съгласието си, по силата на настоящата или предходни декларации. 
 
Контакти в „Д Застрахователен брокер“ ЕООД относно защита на личните данни  
 

„Д Застрахователен брокер“ ЕООД, бул. „Ген. Тотлебен” № 8, тел. 02/ 46 41 253 email: 

office@dbroker.bg  

Можете да упражните правата си по всяко време на обработване на личните Ви данни чрез: 
- изпращане на писмено заявление, подписано от Вас, на адреса на „Д Застрахователен 

брокер“ ЕООД, адрес: „Ген. Тотлебен” № 8 
- изпращане на email: office@dbroker.bg 

Детайлна информация относно обработването на лични данни на физически лица може да бъде 

открита в уеб страницата на Брокера www.dbank.bg, като за целта молим да се запознаете с 

Политиката за защита на личните данни и осигуряване на поверителност за клиенти на Групата от 

дружества на „Търговска Банка Д” АД, както и с Уведомление-декларация за поверителност.  

 
Срок за съхранение на предоставените лични данни 
 

Срокът на съхранение на предоставените от мен лични данни е както следва:  

- Д Застрахователен Брокер ЕООД съхранява отделните документи, които администрира за 
целите на изпълнение на задълженията по застрахователно посредничество и документите, 
които са предоставени за целите на проучване и получаване на индивидуална оферта за 
сключване на застрахователен договор ( полица, анекси, щети и др. ) – 5 години считано от 
датата на изтичане на застрахователния договор 

- За целите на - директния маркетинг до 2 /две/ години от предоставяне на съгласието; 
 

 

 

 

 
 

Дата ……….       Декларатор:………… 
                              /Подпис/ 
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