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Уважаеми клиенти, 

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическа-
та ви идентичност (имена, ЕГН, адрес, електронен адрес, телефон, документи за
самоличност, дата на раждане, възраст и адрес на и подпис) и данни относно
имущественото състояние и заетост (движими и недвижими вещи, взема-
ния), работодатели и доходи – трудови договори, други договори за за-
ем) и семейни отношения (семейни отношения, имущество на членове от
семейството, поръчители). 
Данните получаваме след предоставяне от вас на изрично съгласие за обработка-
та им в писмен вид и при недвусмислено искане за попълване на искане за отпус-
кане на заем.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено 
за разглеждане на искане, оценка на кредитоспособност, сключване и изпълнение на 
договор за потребителски кредит Izaem по смисъла на Закон за потребителския кредит. 

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е вашето изрично
съгласие и изискванията на БНБ за водене на Централен кредитен регистър. 
Следните публични органи и лица ще получат личните ви данни: БНБ за нуждите на
Централен кредитен регистър по Наредба № 22 на БНБ за водене на ЦКР (име, ЕГН,
договор за  заем – размер,  вноски и  задължения);  компетентните  органи за  целите  на
предотвратяването,  разследването,  разкриването  или  наказателното  преследване  на
престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от
и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност; други трети лица при цесия на
вземанията по договора за потребителски кредит. 

След предоставяне на съгласието си в писмена форма, можете по всяко време
да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви след изпълнението
на задълженията ви по договори за потребителски кредит. 
Отказът за обработка на данните ви е законен, преди да се попълни искане за
предоставяне на заем е възможне, но води до невъзможност да сключи
договор за потребителски кредит. 
Данните ви се съхраняват в предвидените в закона срокове – 5 години от датата на из-
пълнение на договора, съответно приключване на всички съдебни производства по съби-
ране на вземанията. 
Данните ви не се предават на трети държави или на международни организации.
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате след-
ните права: отказ от обработка, копие от Вашите лични данни и право на достъп по вся-
ко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавя-
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не, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при
наличието на някое от следните основания: 

o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събра-
ни; 

o когато обработването е незаконосъобразно или е изтекал срока за обработ-
ката им. 

 възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например. 
 ограничаване  на  обработването;  на  обяснения  при  нарушения  в  режима  на

защита на данните; право на обезщетение и съдебна защита.

В офисите на дружеството и на интернет страницата му има публикуван образец на иска-
не за изпълнение на посочените ви права. 
Имате право да искате разяснения относно правата ви от всеки служител на дружеството
и от длъжностното лице по защита на данните.

Дружеството има определено длъжностно лице по защита на данни, към което можете да
отправяте искания за информация, разяснения и защита на правата ви –
Валентина Панчева, данни за контакт с длъжностното лице –телефон:0888 737 184

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният
за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул.
„Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).


