Важна информация във връзка с влизане в сила на Регламент
2016/679 (GDPR)
От 25 май 2018 г е в сила Регламент 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета (GDPR), относно защитата на физическите лица,
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни.
„Пенсионноосигурителен институт“ АД осъществява дейност по
допълнително пенсионно осигуряване и е администратор на лични данни,
съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
Във връзка с дейността си, „Пенсионноосигурителен институт“ АД
събира и обработва лични данни във връзка със спазването на законово
задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът
на данните е страна.
В изпълнение на законовите си задължения по допълнително
пенсионно осигуряване, „Пенсионноосигурителен институт“ АД обработва
лични данни:
– на осигурените лица, пенсионерите и техните наследници и законни
представители в трите фонда – Доброволен, Универсален и
Професионален,
управлявани
от
„Пенсионноосигурителен
институт“ АД, на основание на: Кодекса за социално осигуряване
(КСО), актовете на Комисията за финансов надзор (КФН), Данъчноосигурителния
процесуален
кодекс
(ДОПК), актовете
на
Националната агенция за приходите (НАП) и всички други законови
и подзаконови нормативни актове, приложими към нейната дейност
и във връзка с дейността по сключването и изпълнението на
договорите за осигуряване във фонд за допълнително пенсионно
осигуряване ;
– на своите служители, на основание на приложимото трудово,
осигурително и данъчно законодателство, в качеството на
работодател (осигурител) и във връзка с дейността по сключването
и изпълнението на трудовите договори, договорите за управление
и договорите за услуги;
– на осигурителни посредници – физически лица и на лица,
упълномощени от посредници – юридически лица, на основание на
приложимото осигурително и данъчно законодателство, в
качеството на възложител (осигурител) и във връзка с дейността по
сключването и изпълнението на договорите с осигурителни
посредници.
„Пенсионноосигурителен институт“ АД обработва лични
данни на други лица, като например лицата по договори за услуги,
контрагенти и доставчици, при спазване на нормативната уредба и
актовете на НАП и НОИ, във връзка с изпълнението на договор, по
който субектът на данните е страна.
Субектите на лични данни имат следните права относно
техните лични данни:
1. Право на достъп до личните данни, обработвани
от
„Пенсионноосигурителен институт“АД ;
2. Право на коригиране личните данни, когато са неточни или
да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна ;

3. Право на преносимост на данните;
4. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) при
наличие
на
законови
основания
за
това
и
ако
за
„Пенсионноосигурителен институт“АД не съществува задължение,
на основание нормативен акт или сключен със субекта договор, за
тяхното обработване или съхранение;
5. Право да се иска ограничаване на обработването;
6. Право на възражение срещу обработването на лични данни
при наличие на законови основания за това ;
7. Право на субекта на лични данни да не бъде обект на
решение,
основаващо
се
единствено
на
автоматизирано
обработване, включващо профилиране.
За защита правата на субектите на лични данни в
„Пенсионноосигурителен институт“ АД е назначено Длъжностно
лице по защита на данните, към когото лицата могат да се обръщат
по всяко време. Контакт с длъжностното лице по защита на
личните данни може да бъде осъществен чрез имейл адрес: dpopoi@pensionins.com
Искане за упражняване на правата на субектите на лични
данни могат да бъдат подадени по следния начин:
1.По електронен път на следния имейл адрес dpopoi@pensionins.com;
2.На място в офис на Дружеството;
3.По пощата на адреса на Централно управление на
“Пенсионноосигурителен институт” АД: гр.София, бул. „Черни
връх” 51Д.
Ако
субектът
на
лични
данни
смята,
че
„Пенсионноосигурителен институт“ АД обработва личните му данни
в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство,
включително, но не само, Общия регламент относно защитата на
данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право
да подаде жалба до КЗЛД ( Комисия за защита на личните данни,
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg) както
и до съда.
Във
връзка
със
защитата
на
личните
данни
„Пенсионноосигурителен институт“ АД е приел ПОЛИТИКА ЗА
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, които са на разположение в сайта на
Дружеството (www.pensionins.com), както и в офисите на
Дружеството.

