
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ В СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

Уважаеми клиенти,  

 

„Д Застрахователен брокер“ ЕООД осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите 

на Кодекса за застраховането, при което, на основание Лицензионен договор със „Сирма Ай 

Си Ес“ АД“, ползва софтуерната система „Sirma Insurance Enterprise”, за нуждите на 

информационно  управление на дейността си по застрахователно посредничество. Sirma 

Insurance Enterprise е облачно-базирана информационна система, използвана от над 80 

застрахователни брокера у нас за целите на регистриране и обработка на застрахователните 

полици. 

С цел законосъобразното обработване на лични данни, в качеството си на администратор, 

„Д Застрахователен брокер“ ЕООД е сключило със  „Сирма Ай Си Ес“ АД - дружеството, 

обработващо лични данни, Споразумение за обработване на лични данни.  

На 06.01.2021г. „Сирма Ай Си Ес“ АД, в качеството си на собственик на ползвания софтуер 

/лицензодател/ и обработващ лични данни, изпрати на „Д Застрахователен брокер“ ЕООД 

Уведомление за нарушение в сигурността на личните данни.  

Видно от същото, „Сирма Ай Си Ес“ АД е констатирало непотвърдено със сигурност 

нарушение на сигурността на личните данни, настъпило в резултат на нерегламентиран 

достъп до брокерския интерфейс за достъп до информационната система. В резултат на това,  

вероятно е да са били засегнати лични данни на застраховани лица по полици, сключени с 

посредничеството на Д застрахователен брокер ЕООД. Засегнатите записи на лични данни 

биха могли да включват евентуално информация по сключените от Вас застрахователни 

полици и по-конкретно: три имена, единен граждански номер, телефон за връзка, адрес, 

предмет и обект на застрахователната полица.  

 

Към настоящия момент „Д Застрахователен брокер“ ЕООД няма информация от „Сирма Ай 

Си Ес“ АД за точния брой на засегнатите лица и за записите, свързани с тях. Същевременно, 

считаме за необходимо да се отбележи, че в базата данни на „Д Застрахователен брокер“ 

ЕООД не се въвежда и съдържа информация относно документите за самоличност на 

нашите клиенти, биометрични данни, данни за здравословното състояние и др. 

чувствителни лични данни.  

 

Във връзка с горното, незабавно сме предприели всички възможни организационни, 

технологични и други мерки за повишаване на сигурността при достъп на нашите служители 

до информационната система, собственост на „Сирма Ай Си Ес“ АД, уведомили сме 



компетентните органи, изискали сме допълнителна информация от нашия Лицензодател и в 

ход е оценка на въздействието върху правата и свободите на засегнатите лица от 

предполагаемото незаконосъобразно нарушение на сигурността на лични данни на наши 

клиенти. 

 

Съгласно предварителното ни заключение, оценката на риска за правата и свободите на 

засегнатите лица от възможното нарушение на сигурността на личните данни по чл. чл. 34 

от Общ Регламент за защита на данните е ниска до средна. Тя е извършена на база 

естеството, обхвата, контекста, целите на обработването и съдържанието на потенциално 

засегнатите лични данни. 

 

Публикуваме нашето уведомление за нарушение на сигурността на личните данни, с цел 

пълната Ви информираност и оставаме в готовност своевременно да Ви уведомим при 

наличие на допълнителна информация или в случай, че са налице предпоставките по чл. 34, 

т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за защита на личните 

данни. 

 

Данни за контакт с ДЛЗД – Христо Илиев; e-mail: dpo@dbank.bg; тел. тел. 02-4641213; адрес: 

София 1606, бул. "Ген. Тотлебен" № 8 

 

 

С уважение: 

  „Д Застрахователен брокер“ ЕООД 

mailto:dpo@dbank.bg

