УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
за служители през период на пандемия / епидемия
1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

“Групама Застраховане“ ЕАД, ЕИК 131421443 и ЕИК 131272330 „Групама Животозастраховане” ЕАД
(Администратори), с координати за връзка: Република България, гр. София, п.к. 1124, бул. „Цариградско
шосе“ № 47А, Блок В, ет. 3, тел. 0700 123 32, ел. поща: info@groupama.bg, интернет страница:
www.groupama.bg.
2. КАКВИ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ:

Личните данни, които се обработват от Администраторите за превенция на разпространението на
пандемичния / епидемичния вирус в Дружествата, са следните:
- Данни за идентификация - име, презиме и фамилия;
- Данни за здравословно състояние – наличие на симптоми за пандемичния / епидемичния вирус при Вас
и при лицата от домакинството Ви; информация за преминаване през заболяването; информация за
поставена ваксина; наличние на антитела – направен тест от лаборатория или тест в Дружествата.
- Данни за поведение: - информация за посещения на държави различни от България от Вас и на лицата
от домакинството Ви, данни за контакти със завишен риск от пандемичния / епидемичния вирус.
3. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на превенция на разпространението
на пандемичния / епидемичния вирус в Дружествата, оценка и намаляване на рисковете, свързани с него
и въвеждането на подходящи мерки за осигуряване на здравословни и безопасни работни условия, в
изпълнението на законовите задължения.
4. ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:

- за изпълнение на правни задължения
- за осигуряване на обществен интерес
5. КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ:

- ел. поща: dpo@groupama.bg;
- на адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1124, бул. „Цариградско шосе“ № 47А, Блок В, ет. 3.
6. ВАШИТЕ ДАННИ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА СЛЕДНИТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ:

При спазване на законовите изисквания е възможно Администраторите да разкрият Ваши лични данни на
следните лица:
- компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето
на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни
регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за финансов надзор, Комисия за
защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;
- лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични
данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по
техническа поддръжка и др.;
- служители от отговорни отдели Човешки ресурси и Управление на рисковете и съответствие на
Едноличния акционер на Дружествата и неговия Акционер - Групама Холдинг Филиали и Участия и
Групама Взаимозастраховане
- лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства;
- охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с
осигуряване на пропускателния режим в офисите.
7. СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ:

Администраторите съхраняват и администрират Ваши лични данни до приключване на пандемичната /
епидемичната обстановка обявена от СЗО / Министерството на здравеопазването.
8. ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ, КОИТО СЕ ОБРАБОТВАТ ОТ АДМИНИСТРАТОРИТЕ:

Във всеки момент докато Администраторите съхраняват или обработват личните Ви данни имате следните
права:
- Да изискате от Администраторите достъп до, коригиране или изтриване на личните данни, или
ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да направите възражение срещу
обработването, както и право на преносимост на личните данни;
- да оттеглите даденото от Вас изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за целите, за които
сте го предоставили;
- да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на законните
интереси на Администраторите;
- да възразите срещу профилирането на личните Ви данни;
- да бъдете уведомен/а за нарушение на сигурността на личните данни;
- да получите обезщетение за претърпени вреди;
- да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
- да получите защита по съдебен и административен ред (право на подаване на жалба до надзорен орган;
- право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган; право на ефективна съдебна защита срещу
администратор или обработващ лични данни).
Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма
отражение върху изпълнението на договорните задължения на Администраторите. Ако оттеглите
съгласието си за обработване на лични данни, Администраторите няма да използват личните Ви данни и
информация за целите, за които сте дали съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга
законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

„Групама Застраховане” ЕАД и „Групама Животозастраховане” ЕАД
София 1124, бул. „Цариградско шосе” 47А, бл.В, ет.3, тел.: 02/9158888, факс: 02/9158899, e-mail:
info@groupama.bg

