УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
„Кредит Център“ ООД, ЕИК 175251708, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, бул.
„Патриарх Евтимий” № 40, партер, офис 3, телефон: 02 9506128, електронна поща:
info@creditcenter.bg , интернет страница www.creditcenter.bg, представлявано от Тихомир Тошев –
Управител, наричано по – долу за краткост „Кредит Център“ ООД или Дружеството,
като взе предвид, че:
Представляваното от мен Дружество е една от водещите компании на българския пазар,
предоставяща услуги в областта на кредитното и застрахователното посредничество,
Във връзка с предоставянето на услугите „Кредит Център“ ООД събира, обработва и съхранява
лични данни на физически лица – наши клиенти, включително такива на посредници, агенти,
партньори и сътрудници,
Във връзка с ползване и получаване на услуги от трети лица - доставчици, „Кредит Център“ ООД
събира, обработва и съхранява лични данни на физически лица;
Считано от 25.05.2018 г. започва прякото прилагане на Общ регламент за защита на личните данни
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г., наричан по – долу за
краткост „Регламентът“,
С настоящото потвърждаваме и гарантираме, че:













Въз основа на Регламента предприемаме съответните стъпки за осигуряване на съответствие
с неговите изисквания, като искаме да уверим нашите клиенти, посредници, агенти,
сътрудници, партньори и доставчици, че нашите политики, процедури, организационни и
технически мерки ще продължат да защитават всички обработвани от нас лични данни;
Сигурността и защитата на всички данни, които получаваме в „Кредит Център“ ООД, винаги
са били основен приоритет за нас, поради което полагаме всички възможни усилия да
осигурим адекватно ниво на защита и сигурност при обработването на Вашите лични данни
и прилагаме всички необходими стандарти за защита, изисквани от Регламента и
националното законодателство;
Личните данни, които събираме, обработваме и съхраняваме се използват само за
предоставяне на нашите услуги и само за посочените в Политиката за защита на личните
данни в „КРЕДИТ ЦЕНТЪР“ ООД за клиенти, посредници, агенти, сътрудници, партньори и
доставчици (наричана за краткост по – долу Политика), цели и основания;
Със свързването си с нас по повод предоставяне на нашите услуги към вас, Вие приемате да
обработваме личните Ви данни за посочените в Политиката цели и основания и по
посочения начин;
Личните Ви данни се разкриват само на оторизирани лица;
Ние не предаваме Вашите лични данни на други държави в Европейския съюз, извън
Европейския съюз или на международни организации;
„Кредит Център“ ООД не извършва автоматизирано обработване на лични данни;
Съхраняваме Вашите лични данни само за минимално необходимите срокове във връзка с
целта, за която са били събрани;
Ние се съобразяваме с и улесняваме максимално упражняването на Вашите права, които
имате съгласно нормативната уредба за защита на личните данни, подробно посочени в
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нашата Политика;
Ние вярваме, че неприкосновеността на личния живот е много важно право за физическите
лица, поради което нашият екип работи усилено за осигуряване на съответствие с
изискванията на Регламента във всички области на нашия бизнес;
Обучаваме служителите си как да спазват новите изисквания, да работят съвестно, стриктно
да спазват политиките, процедурите и инструкциите, да се отнасят критично и отговорно
към обработването и защитата на лични данни;
Ръководството на „Кредит Център“ ООД определя, осигурява и поддържа подходяща
инфраструктура (работно място, оборудване на процесите – хардуер и софтуер,
комуникации между служителите и други), която е нужна, за да се постигнат необходимите
съответствия с Регламента за защитата на сигурността на личните данни;
В случай на възникване на задължение за „Кредит Център“ ООД да разкрие лични данни на
трети лица, които по силата на нормативен акт или държавно разпореждане имат право да
ги получат – държавни органи, съдилища, други подобни – Дружеството не носи отговорност
за съответното разкриване и ще положи всички необходими усилия, за да уведоми
субектите на данни за това.

Тихомир Тошев, Управител
„Кредит Център“ ООД
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