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ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ 

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД 

 

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД е търговско 

дружество - администратор на лични данни, регистрирано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица 

с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, бул. “Г.М.Димитров” № 1, ЕИК: 

206541648. Дружеството притежава пенсионна лицензия № 05-ПОД/28.05.2021 г., като последното управлява и 

представлява Универсален пенсионен фонд „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ", Професионален пенсионен фонд 

„ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" и Доброволен пенсионен фонд „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ". 

 

Данни за контакт на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” 

ЕАД: тел. 02/40 26 426, факс: + 359 2 9603703, e-mail: info@dallbogg.bg, Интернет страница: https://dallbogg.bg/ . 

 

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни: e-mail: dpo@dallbogg.bg  

 

Дружеството обработва лични данни в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в 

сферата на защита на личните данни, в това число и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета 

от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на 

данните), нормативната уредба в областта на допълнителното пенсионно осигуряване, както и в съответствие с 

политиката за защита на лични данни на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ 

И ЗДРАВЕ“ ЕАД, публикувана на интернет страницата му. 

 

Настоящата информация се отнася до личните данни на осигурени лица и пенсионери във фондовете, управлявани 

от дружеството, служебно разпределени лица в Универсален пенсионен фонд „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" 

и Професионален пенсионен фонд „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ", наследници и представители на осигурени 

лица, пенсионери и служебно разпределени лица, както и до лица, чиито лични данни се обработват за целите на 

директния маркетинг. Настоящата информация се отнася и за потенциални клиенти на дружеството и лица, които 

не са клиенти на дружеството, съответно представители на такива лица, но са подали документи до дружеството 

или са получили или са поискали, тоест съгласили са се да получат оферта. 

 

Правно основание и цели на обработването: 
 

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД обработва Вашите лични 

данни на основание: 
 

1. сключен договор с Дружеството или с трето лице чрез дружеството или предприемане на стъпки по искане на 

лицето преди сключването на договора; 

2. предоставено съгласие на физическото лице; 

3. изпълнение на законово задължение на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ 

И ЗДРАВЕ” ЕАД; 

4. реализиране на легитимните права и интереси на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД, които имат обосновано преимущество пред интересите на физическите 

лица; 

5. за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са 

предоставени на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ“ ЕАД; 

6. друго основание по Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕП и на Съвета от 27 април 2016 г. 
 

Дружеството обработва личните Ви данни във връзка с дейността по допълнително пенсионно осигуряване и в 

изпълнение на законовите си задължения за конкретни цели, определени в нормативните актове, уреждащи 

дейността по допълнително пенсионно осигуряване, вкл., но не само: 
 

1. Идентифицирането на лицата като Клиенти; 

2. Извършване задължителна проверка по Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу 

финансирането на тероризма по отношение на клиентите на фондовете за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване, управлявани от Дружеството; 

3. Разпределяне осигурителни вноски по индивидуалните партиди и доходност по индивидуалните партиди и 

аналитичните сметки на осигурените лица; 

4. Изплащане на суми, в това число и пенсии и разсрочени плащания в предвидените случаи; 

5. Предоставяне на информация; 
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6. Обслужване на лице в офис, онлайн или по телефона; 

7. При изразено съгласие и за целите на директен маркетинг, в това число и извършване на проучвания относно 

предлагани и/или ползвани продукти и услуги. 

 

Видове лични данни и категории лични данни, които се обработват: 
 

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” обработва следните видове 

лични данни и категории лични данни: 
 

1. данни относно идентичност- ЕГН, имена, данни за документ за самоличност, дата и място на раждане, 

гражданство; 

2. данни за контакт като адрес телефон, електронна поща; 

3. данни за осигурителни вноски, натрупвания и плащания по партида 

4. данни, за наследствен дял или дължими плащания;  

5. данни за банкова сметка;  

6. данни за работодател и длъжност и професия;  

7. демографски характеристики, например: пол, възраст, местоживеене;  

8. данъчна и осигурителна информация;  

9. данни за физическата идентичност, например: лицеви изображения, глас, почеркови признаци;  

10. данни за гражданско състояние. 
 

Копие от документ за самоличност се събира и съхранява  на основание чл.4, т.11, във връзка с чл.25 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари при осигуряване в Доброволен пенсионен фонд „ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И 

ЗДРАВЕ". 
 

Дружеството не обработва специални категории данни, като генетични, биометрични и други чувствителни 

данни, с изключение на данни за здравословното състояние за целите на осигурителното правоотношение. Такива 

са данните за трайно намалена трудоспособност, предоставени във връзка с упражняване на право на изплащане 

на суми от фонд за допълнително пенсионно осигуряване (решения на ТЕЛК/НЕЛК). 

 

Получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните: 

 

Дружеството не предоставя лични данни на трети лица, включително с цел маркетинг, освен когато съществува 

законово задължение да бъдат предоставени данни на НОИ, НАП, КФН, ДАНС или на друг орган на власт, или 

освен ако това е необходимо с оглед на осигурителното правоотношение или интересът на физическото лице е 

защитен (като напр. на друго пенсионноосигурително дружество, изплащане на средства по посочената от лицето 

сметка в банка и пр.). 

 

Предоставяне на лични данни на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И 

ЗДРАВЕ” при сключването на договор или при вече установени търговски или професионални отношения с 

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” може да се изисква с цел 

нормативно или договорно задължение, като в случай, че данните не бъдат предоставени, Дружеството може да не 

предостави продукт или услуга. 

 

Физическите лица субекти на лични данни имат право да искат ограничаване на обработването на личните им 

данни, като имат и: 
 

1. право на информация дали „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” 

обработва или е в процес на обработване на лични данни, включително информация относно категориите лични 

данни, които дружеството събира, срокът, за който то е задължено да пази личните данни, целта, за която се 

обработват данните, както и информация относно източника на личните данни, които не са предоставени от 

физическото лице субект на личните данни, а от трето лице (орган на държавната власт – НАП, НОИ, КФН, ДАНС 

или друго пенсионноосигурително дружество);  

2. право на достъп до личните данни, ако са осигурени лица във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, 

управляван Дружеството;  

3. право на информация за третите лица получатели на лични данни, когато това е приложимо;  

4. право на коригиране на неточни лични данни на физическото лице субект на лични данни или право на допълване 

на данните, когато са непълни, или актуализиране на данните, когато е настъпила промяна;  
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5. право на искане да бъдат изтрити събрани лични данни, когато има законови основания за това, освен ако за 

дружеството на основание нормативен акт или сключен от физическото лице субект на правото договор няма 

задължение по събиране, обработване или съхранение на данни;  

6. право на възражение срещу обработването на лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за 

Дружеството не съществува задължение за тяхното обработване, на основание нормативен акт или сключен от 

физическото лице договор;  

7. право на възражение срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг чрез оттегляне на 

съгласието за това; 

8. право на жалба до Дружеството и Комисията за защита на личните данни относно накърняване на техните права 

по отношение на личните им данни.  

 

Физическите лица могат да упражнят правата си по-горе като подадат писмено искане по образец в офис на 

Дружеството, лично или чрез упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно представител, след 

надлежна идентификация с надлежен документ пред служител на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” или чрез искане, подадено по електронен път, подписано с квалифициран 

електронен подпис (КЕП). Образец на Искане за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679 може да 

намерите на интернет страницата на дружеството: https://dallbogg.bg . 

 

Правото си на коригиране, допълване или актуализиране на лични данни физическите лица могат да упражнят като 

подадат писмено заявление за достъп до лични данни и ползване на електронни услуги по образец в офис на 

дружеството, лично или чрез упълномощен с изрично нотариално заверено пълномощно представител, след 

надлежна идентификация с надлежен документ пред служител на „ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО 

ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” или чрез заявление, подадено по електронен път, подписано с КЕП.  

Към заявлението следва да приложите и необходимите документи за исканото коригиране, допълване или 

актуализиране. Образец на заявлението може да намерите на интернет страницата на дружеството: 

https://dallbogg.bg  

 

Срок за съхраняване на личните данни: 

 

Личните данни се съхраняват съгласно КСО за срока на действие на осигурителното правоотношение, както и за 

срок от 50 години от прекратяването му. Ако не са възникнали осигурителни права, а са подадени документи за 

това, личните данни се съхраняват за срок от 2 години от получаването на заявление за участие или възобновяване 

на осигуряването по Наредба №33 на КФН от 19.09.2006 г. или 2 години от приключване на процедурата по 

промяна на участие или прехвърляне на средствата за съответното тримесечие  съгласно Наредба №3 на КФН от 

24.09.2003 г. Когато данните се обработват на основание получено съгласие, последните се обработват до оттегляне 

на съгласието. Дружеството съхранява документи и данни, за които не е предвиден специален срок за съхранение 

за срок от две години от преустановяване на използването им. 

 

Право на жалба до Комисията за защита на личните данни: 

 

Субектите на лични данни могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която 

е надзорен орган в областта на защитата на лични данни.  

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: 

www.cpdp.bg  
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