ИНФОРМАЦИЯ
за събиране и обработка на лични данни на физически лица, чиито данни се обработват от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД във връзка с
дейността му по допълнително пенсионно осигуряване и управляваните и представлявани от дружеството Универсален пенсионен фонд
„ЦКБ-СИЛА“, Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“
1. Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-СИЛА“ АД (ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД/Дружеството/Администратора) е
администратор на лични данни, регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 825240908, със седалище и адрес на
управление: гр. София, район „Слатина“, бул. „Цариградско шосе“ № 87, тел.: 028108010; www.ccb-sila.com; електронен адрес: office@ccb-sila.com;
Клиентски център: 0700 11 322.
2. Длъжностно лице по защита на личните данни:
С оглед съблюдаването на защитата на личните Ви данни, ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД е определило длъжностно лице по защита на личните
данни, с тел.: 02/810 80 10, електронен адрес: dpo@ccb-sila.com, чиито данни са публикувани и на интернет страницата на Дружеството.
3. ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД обработва Вашите лични данни на основание:
3.1. Спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо Дружеството – тези законови задължения са свързани с дейността
ни по допълнително пенсионно осигуряване и произтичат от Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закон за комисията за финансов надзор и
актовете на Комисията за финансов надзор (КФН), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закон за данъците върху доходите на физическите
лица, актовете на Национална агенция за приходите (НАП) и всички други законови и подзаконови нормативни актове, приложими към дейността на
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД по допълнително пенсионно осигуряване.
3.2. За изпълнението на договор, по който Вие сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на
договор – във връзка с дейността на Дружеството по допълнително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБСИЛА“), Професионален пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (ППФ „ЦКБ-СИЛА“) и Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-СИЛА“ (ДПФ „ЦКБ-СИЛА“) Дружеството
сключва следните договори: Осигурителен договор за допълнително осигуряване в УПФ „ЦКБ-СИЛА“, Пенсионен договор за получаване на
допълнителна задължителна пожизнена пенсия за старост, Осигурителен договор за допълнително осигуряване в ППФ „ЦКБ-СИЛА“, Пенсионен договор
за получаване на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, Осигурителен договор за допълнително пенсионно осигуряване в доброволен
пенсионен фонд с лични осигурителни вноски, Съгласие за осигуряване по договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с вноски от
осигурител или друг осигурител, Осигурителен договор за допълнително пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд от осигурител,
Осигурителен договор за допълнително пенсионно осигуряване в доброволен пенсионен фонд от друг осигурител, Договор за разсрочено изплащане в
ДПФ „ЦКБ-СИЛА“, Пенсионен договор за получаване на допълнителна доброволна пенсия за старост, Пенсионен договор за получаване на
допълнителна доброволна пенсия за инвалидност, Пенсионен договор за получаване на допълнителна наследствена пенсия.
3.3. Вашето съгласие за обработването на личните Ви данни – за целите на директния маркетинг - като предоставяне информация за
услуги, предоставяни от ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, както и за стоки и услуги на преференциални цени, осъществявани от наши партньори, за да проучим
удовлетвореността Ви от нашата дейност, за социални дейности.
4. Дружеството обработва личните Ви данни във връзка с изпълнение на дейностите му по допълнително пенсионно осигуряване и в
изпълнение на законовите си задължения, съгласно нормативните актове, посочени в т.3.1.
Личните Ви данни се обработват от нас само за целите, определени в приложимото законодателство и/или в изпълнение на договор и/или в
изпълнение на други документи, за да:
Установим качеството Ви на осигурено лице или пенсионер, осигурител, наследник на осигурено лице или пенсионер, законен
представител (като родител, настойник, попечител) на малолетно, непълнолетно или недееспособно лице, упълномощено лице в УПФ „ЦКБСИЛА“/ППФ „ЦКБ-СИЛА“, както и на осигурено лице или пенсионер, наследник на осигурено лице или пенсионер, осигурител, друг осигурител, ползващо
лице, законен представител (като родител, настойник, попечител) на малолетно, непълнолетно или недееспособно лице, упълномощено лице в ДПФ
„ЦКБ-СИЛА“;
Разпределяме осигурителни вноски и доходност по Вашата индивидуална партида;
Извършваме еднократни или разсрочени изплащания, както и изплащаме пенсии в предвидените от КСО случаи;
Ви изпращаме годишни извлечения от индивидуалната Ви партида, с които Ви информираме за размера на натрупаните средства
по индивидуалната Ви партида;
При съгласие от Ваша страна – обработваме личните Ви данни за целите и на директния маркетинг.
5. С оглед установяване и упражняване на правата Ви, ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД обработва следните Ваши лични данни:
5.1. данни относно Вашата идентичност - име, ЕГН, номер на лична карта, дата на издаване и от кого е издадена, постоянен адрес,
настоящ адрес;
5.2. относно семейното Ви положение – като данни на наследниците на починало осигурено лице/пенсионер, родствени връзки на
починало осигурено лице или пенсионер в УПФ „ЦКБ-СИЛА“/ППФ „ЦКБ-СИЛА“/ДПФ „ЦКБ-СИЛА“;
5.3. относно трудовата Ви дейност – данни за осигурителния Ви стаж (при упражняване на право на пенсия от осигурените лица в ППФ
„ЦКБ-СИЛА“ и ДПФ „ЦКБ-СИЛА“), както и размер на осигурителната вноска, натрупана сума по индивидуалната осигурителна партида, тип операция
(заверяване, прехвърляне на средства от индивидуалната осигурителна партида, изплащане и др.), дата на постъпване или изплащане на съответните
суми по индивидуалната осигурителна партида, банкова сметка, по която сумите се изплащат, състояние на индивидуалната осигурителна партида.
5.4. данни за здравословното Ви състояние – само при отпускане на инвалидна пенсия или еднократно изплащане на средства поради
инвалидност, за установяване на настъпването на трайно намалена работоспособност се събират данни от: Експертно решение на временната
неработоспособност, извършена от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), други
документи, удостоверяващи временна неработоспособност, инвалидизиране, като Решение на НОИ за отпускане на инвалидна пенсия и др.
5.5. Копие от Вашия документ за самоличност – лична карта 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 ДПФ „ЦКБ-СИЛА“.
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5.6. Ваши лични данни за контакт - телефон и електронен адрес (e-mail). Тези данни са ни необходими, за да можем да Ви осигурим
възможността да осъществявате дистанционно правата си на: достъп до данните (за постъпили вноски, разпределена доходност); коригиране на
данните (при промяна на адрес); преносимост на данните, както и да научавате за възникнали права (на пенсия, еднократно или разсрочено
изплащане) и за получаване на лична консултация, да заявите, че желаете да получавате годишни извлечения от индивидуалните Ви партиди в
управляваните от Дружеството пенсионни фондове само на посочения от Вас e-mail, както и за целите на директния маркетинг, осъществяван от нас.
Информираме Ви, че по всяко време можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за контакт за целите на директния
маркетинг, посочени по-горе.
6. Вашите лични данни се събират от нас единствено с цел, свързана с дейността ни и сключения с Вас договор или декларация към договор
с осигурител или друг осигурител. По силата на особените изисквания на закона, ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД може да предостави Ваши лични данни на
следните категории получатели:
6.1. КФН, НАП, НОИ, ДАНС, Независими външни одитори, Прокуратура, Съд или други държавни органи и институции, в рамките на техните
правомощия и в изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба.
6.2. Информация може да бъде разкрита и пред друго пенсионноосигурително дружество във връзка с реализацията на Вашите права на
прехвърляне в друг пенсионен фонд, пред банки във връзка с изплащането на средствата Ви при реализацията на осигурителни права, пред
европейски институции във връзка с правото Ви на прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на ЕС, на Европейската централна
банка и на Европейската инвестиционна банка.
6.3. Други юридически лица - Личните Ви данни се предоставят на наши контрагенти във връзка с отпечатване и разпространение на
годишните извлечения от осигурителната Ви партида. ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, без да са взети
технически и организационни мерки за защитата им.
7. Във връзка с дейността ни по допълнително задължително пенсионно осигуряване, в случаите когато осигурените в УПФ „ЦКБ-СИЛА“ и
ППФ „ЦКБ-СИЛА“ не са избрали универсален пенсионен фонд и/или професионален пенсионен фонд по реда на приложимото законодателство, а са
служебно разпределени, личните данни на тези лица са ни предоставени от НАП.
8. Съхраняваме личните Ви данни 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 за Вас, а сте подали документи за това, съхраняваме личните Ви данни за срок от 2
години от получаването на заявление за участие по Наредба 33 на КФН от 19.09.2006г. или 2 години от приключване на процедурата по промяна на
участие или прехвърляне на средствата за съответното тримесечие съгласно Наредба 3 на КФН от 24.09.2003г.
9. В качеството Ви на физическо лице, чиито данни ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД обработва, Вие имате следните права:
9.1. да получите информация за обработваните Ваши лични данни;
9.2. да поискате коригиране на събраните за Вас данни, ако същите са некоректни или са претърпели промяна;
9.3. да поискате изтриването на събраните за Вас лични данни, с изключение на случаите, в които ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД обработва
личните Ви данни при спазване на задължения, произтичащи от закона;
9.4. да поискате ограничаване обработването на Вашите лични данни само за целите, за които са събрани - в съответствие с изискванията
на Общия регламент за защита на личните данни, Закона за защита на личните данни и актовете по прилагането им;
9.5. право на преносимост на Вашите лични данни – можете да упражните това свое право само в случаите предвидени в приложимата
нормативна уредба и доколкото това не противоречи на нормативните ни задължения за обработване на личните Ви данни;
9.6. да получите копия на документите с Вашите лични данни, след подаване на искане по образец в офис на Дружеството;
9.7. по всяко време можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, осъществяван от
ПОАД „ЦКБ-СИЛА“ АД, като оттеглите съгласието си.
10. Вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до длъжностното лице по т.2 или до съответния надзорен орган, а именно
Комисия за защита на личните данни и компетентния съд;
11. Предоставянето на исканите от Вас лични данни:
11.1. е задължително по силата на приложимите закони;
11.2. става с Вашето изрично съгласие – за целите на директния маркетинг;
Вашите права можете да реализирате след като Дружеството Ви идентифицира чрез подаване на писмено заявление на хартиен носител в
офис на Дружеството или постъпване на електронно съобщение, подписано с Вашия квалифициран електронен подпис. Заявлението можете да
отправите лично или чрез изрично упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно, като при подаване на Заявлението от
упълномощено лице, към него се прилага и съответното изрично пълномощно. Информация за обработваните Ваши лични данни можете да получите
от нас в срок до 30 дни от постъпване на валидно Ваше искане.
12. Когато решим да обработваме Вашите данни за цел, различна от тази, за която са събрани, Вие ще бъдете предварително и
своевременно предупредени за тази друга цел и ще Ви бъде поискано съгласие, като Ви се предостави всякаква друга необходима информация;
13. Задължаваме се в предвидените от закона случаи да Ви уведомим (лично или чрез публично съобщение), когато установим нарушение на
сигурността на личните Ви данни и има вероятност това нарушение да породи висок риск за правата и свободите Ви.
14. Удостоверяване на обстоятелства:
14.1. Уведомен/на съм за събираните от мен лични данни и за правата ми по отношение на защита им.
14.2. Давам съгласието си моите данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг:

Да / Не
/Вярното се загражда/

Три имена: ..............................................................................................................., ЕГН:………………………………………………….
Дата: .................................. , Подпис:……………………………………………..
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