От 25 май 2018 г. започва прякото прилагане на Общия регламент за защита на
личните данни 2016/679, (наричан по–долу за краткост „Регламентът“) за
държавите - членки на Европейския съюз. Неговото приложно поле обхваща
всички сфери на бизнеса, включително и дейностите на кредитните посредници и
застрахователните брокери, каквито упражнява и „Кредит Център“ ООД. Като
отговорна компания, ние в „Кредит Център“ ООД винаги сме се старали да
спазваме всички нормативни изисквания на местно и европейско ниво и поради
тази причина сме предприели организационни и технически мерки за
осигуряване на сигурност и защита на личните данни в нашата организация,
които непрекъснато подобряваме и усъвършенстваме, за да отговаряме на
изискванията на съвременната нормативна уредба, в частност на новия
европейски Регламент за защита на личните данни.
Ръководството на „Кредит Център“ ООД се ангажира да осигури съответствие с
Регламента, за което сме създали политика, регистри за всички дейности по
обработване на лични данни, както и свързани с тях процедури и други
документи.
На нашия сайт www.creditcenter.bg, секция „Защита на личните данни“, Вие
можете да намерите необходимата информация за защита на Вашите лични
данни, които събираме, обработваме и съхраняваме, как се обработват данните
Ви, с каква цел, на кого и защо ги разкриваме, за какъв период от време ги
съхраняваме, как осигуряваме тяхната сигурност, както и пълна информация за
Вашите права, които можете да упражнявате за защита на личните Ви данни и
друга важна информация, с която Ви препоръчваме да се запознаете. Необходимо
е да се запознаете със съдържанието на обновените ни документи, включително с
условията на нашата Политика и Уведомление за поверителност, тъй като ще
трябва да се съобразявате с тях в бъдещата ни съвместна работа.
Текстовете на всички документи, които касаят защитата на личните данни,
можете да достъпите в секция „Защита на личните данни“.
Актуализираните документи за предоставяне на нашите услуги с
отразени всички изисквания във връзка със защитата на личните данни
влизат в сила от 25 май 2018 г. за всички клиенти, партньори, агенти,
сътрудници, посредници на „Кредит Център“ ООД, включително за
доставчиците на продукти и/или услуги към нас, като те ще бъдат
периодично преглеждани от нас, допълвани и променяни, поради което Ви
препоръчваме редовно да ги преглеждате и да се запознавате с тяхното
съдържание.
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