Уведомление за поверителност – търговски договори
С настоящото ЗК „УНИКА“ АД/ ЗК „УНИКА Живот“ АД (УНИКА, „Ние“) предоставя информация за
Вашите лични данни, които могат да бъдат обработвани при сключване и изпълнение на търговски договори.
Какви Ваши лични данни обработваме?
Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на търговски
договори, са следните:
- Име и фамилия на законни представители, техни пълномощници, служители и / или лица за контакт;
- Електрона поща и телефон на горепосочените лица;
- Постоянен или настоящ адрес на горепосочените лица.
На какво основание обработваме Вашите лични данни?
Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнението на задължения по търговски договор.
За какви цели ще използваме Вашите данни?
Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на договора,
включително но не само за целите на:
- изпълнение на законодателни изисквания, включително избягване на конфликт на интереси,
корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари;
- установяване надлежното представителство на контрагента по договора;
- поддържане на връзка с контрагента и изпращане на валидни съобщения по Договора;
- осигуряване защитата на УНИКА срещу евентуални правни претенции от Ваша страна или трети
лица;
- поздравления за лични, професионални и други празници
С кого можем да споделяме Вашите лични данни?
УНИКА зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е
възможно УНИКА да разкрие Ваши лични данни на следните лица:
- Доставчици на услуги и подизпълнители. Подобно разкриване на данни се осъществява
законосъобразно и само при наличие на основателна причина за това;
- Други дружества в групата УНИКА: Разкриване на лични данни в този случай се извършва при
спазване на приложимото българско и европейско законодателство.
За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?
- Личните Ви данни ще бъдат пазени за срок от 5 години след прекратяване на договора.
Вашите права по отношение на личните Ви данни?
При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни,
обработвани от УНИКА:
1. да имате достъп до Вашите лични данни, които УНИКА обработва, и да получите копие от тях;
2. да бъдат коригирани при неточност или когато данните са непълни;
3. да поискате личните Ви данни да бъдат заличени, когато са налице условията за това;
4. да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена, в определените от закона случаи;
5. да направите възражение срещу обработването на Вашите лични данни, в определените от закона
случаи;
6. да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в
структуриран, широко употребяван и машинно-четим формат;
7. когато обработването се извършва на основание Вашето съгласие, да оттеглите даденото съгласие по
всяко време и без заплащането на каквито и да е такси; и
8. да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.
Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в
Политиката за упражняване правата на субектите на лични данни на УНИКА на нашия уебсайт www.uniqa.bg.
Как да се свържете с нас?
В случай че имате въпроси или оплаквания относно настоящето уведомление за поверителност или
начините и целите, за които използваме Вашите лични данни, можете да се свържете с Нас на следния
адрес: бул. „Тодор Александров“ №18, гр. София 1000, България, ел. поща: info@uniqa.bg.
Нашето длъжностното лице по защита на личните данни, e Светлин Дандаринов, ел. поща: dpo@uniqa.bg.
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