Пeнсионноосигурително дружество „ТОПЛИНА“ АД
СОФИЯ,1360 ГР.СОФИЯ ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА "ОРИОН", УЛ."3020" №34, ЕТ.8, ТЕЛ. +359 2 812 07 70,
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Уведомление защита на личните данни
Осигурени лица
ПОД „Топлина “ АД , със седалище и адрес на управление: 1360, България, София, кв. Индустриална
зона „Орион“, ул.“3020“ №34, ет. 8, ЕИК: 175137918, уебсайт https://pod-toplina.bg/ ПОД
„Топлина“АД е администратор на личнни данни съгласно българското законодателство. Дружеството е
отговорно за съхранението и обработването на лични данни на електронен и/или хартиен носител.
Дружеството е сертифицирано по стандарт ISO 27001:2013 за управление сигурността на информацията.
1. Правно основание за обработване на Вашите лични данни:
ПОД "Топлина" АД обработва Вашите лични данни на основание:
1) Законово основание: Кодекса за социално осигуряване (КСО), актовете на Комисията за финансов надзор
(КФН), Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), актовете на Националната агенция за приходите
(НАП) и всички други законови и подзаконови нормативни актове, приложими към нейната дейност;
2) Договорно основание: Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване; Договор за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване; Пенсионен договор; Съгласие за осигуряване по договор за
допълнително доброволно пенсионно осигуряване с вноски от работодател или друг осигурител.

2. Цели на обработване на Вашите лични данни:
ПОД „Топлина“ АД обработва Вашите лични данни във връзка със своята пенсионноосигурителна дейност, въз основа
на българските и европейските нормативни актове и своята вътрешна уредба, за да:


Ви идентифицираме като наш клиент, носител на субективното право, т.е. като осигуряващо се лице или
пенсионер или лице, което желае да сключи пенсионноосигурителен договор за допълнително пенсионно
осигуряване в един или повече от управляваните от дружеството фондове;



може да упражните съответните си права като клиент на дружеството;



разпредели осигурителните вноски и доходност по Вашата индивидуална партида;



изплаща суми или пенсия в определените от закона или договора за допълнително пенсионно осигуряване
случаи;



Ви предоставим информация за натрупаната сума по Вашата индивидуална осигурителна партида;



охрана и сигурност на офисите на дружеството.

3. Срок на обработване на Вашите лични данни:
Във връзка с изпълнение на своята пенсионноосигурителна дейност, ПОД „Топлина“ АД съхранява лични данни на
осигурените лица в съответния фонд, управляван от дружеството, съгласно нормативно установените срокове:


през целия период на съществуване на осигурителното правоотношение;



за срок не по-кратък от 50 /петдесет/ години, считано от прекратяването на осигурително правоотношение,
дружеството съхранява оригиналните документи, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване;



за срок не по-кратък от 2/две/ години, ако осигуреното лице е подало заявление за участие, за промяна на участие,
за прехвърляне на средствата от фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество във фонд,
управляван от ПОД "Топлина" АД, или за възобновяване на осигуряването Ви в УПФ „Топлина”, но не е станало
осигурено лице в управляван от дружеството фонд (съгласно изискванията на Наредба № 3 и Наредба № 33 на
Комисията за финансов надзор).

4. Категории лични данни, които ПОД "Топлина" АД обработва:
1) Идентификационни данни – три имена, ЕГН или ЛНЧ; данни от лична карта и снимка (от копие на л.к., когато
се изисква по закон); дата и място на раждане, в това число и за наследници, пълномощници и законни
представители;
2) Информация за контакт – постоянен адрес или адрес за кореспонденция, телефон, e-mail;
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3) Финансова информация – индивидуална осигурителна партида – вноски, разпределена доходност, удържани
такси, данъци, суми за които е ползвано данъчно облекчение, суми за които не е ползвано данъчно облекчение,
източник на осигурителните вноски, изтеглени суми, прехвърлени суми, определена или получена пенсия, данни
за банкова сметка при плащания по банков път, данни за свързани лица, заемащи висша държавна длъжност,
гражданство, държава на постоянно пребиваване; професионална дейност, крайни собственици на клиент ЮЛ,
произход на средствата;

4) Специална (чувствителна) информация – дружеството не събира, обработва и съхранява специални категории
данни (биометрични, генетични данни и др.), освен данни за здравословното състояние на осигурените лица –
събира се в предвидените от закона случаи, предоставя се от осигурените лица, за да удостоверят трайно
намалена работоспособност, във връзка с правото на изплащане на суми от фонд за допълнително пенсионно
осигуряване;
5) С цел сигурност и охрана в офисите на дружеството се провежда видеонаблюдение;
6)

Дружеството не събира информация с цел повторното й обработване и не предоставя такава на трети лица.

7) В изпълнение на законови задължения дружеството събира и обработва информация съгласно Закон за мерките
срещи изпиране на пари и съгласно Закон за мерките срещу финансирането на тероризма.

5. Предоставяне на Вашите лични данни на трети лица:
Дружеството не предоставя лични данни на трети лица, включително с цел маркетинг, освен когато съществува законово
задължение да бъдат предоставени данни на НОИ, НАП, КФН или на друг орган на власт, или освен ако това е
необходимо с оглед на осигурителното правоотношение или интересът на физическото лице е защитен (като напр. на
друго пенсионноосигурително дружество, изплащане на средства по посочената от лицето сметка в банка и пр.).

6. Физическите лица субекти на лични данни имат следните права:


право на информация, дали ПОД "Топлина" АД обработва или е в процес на обработване на лични данни,
включително информация относно категориите лични данни, които дружеството събира, срокът за който то е
задължено да пази личните данни, целта, за която се обработват данните, както и информация относно
източника на личните данни, които не са предоставени от физическото лице субект на личните данни, а от трето
лице (орган на държавната власт – НАП, НОИ, КФН или друго пенсионноосигурително дружество);



право на достъп до личните данни, ако сте осигурено лице във фонд за допълнително пенсионно осигуряване,
управляван от ПОД "Топлина" АД;



право на информация за третите лица получатели на лични данни, когато това е приложимо;



право на корекция на неточни лични данни на физическото лице субект на лични данни или право да бъдат
допълнени, когато са непълни и да бъдат актуализирани, когато е настъпила промяна;



право на искане да бъдат изтрити събрани лични данни (правото „да бъдеш забравен“), когато има законови
основания за това, освен ако за дружеството на основание нормативен акт или сключен от физическото лице
субект на правото договор, няма задължение по събиране. обработване или съхранение на данни;



право да възражение срещу обработването на лични данни, при наличие на законови основания за това и ако за
ПОД "Топлина" АД не съществува задължение за тяхното обработване, на основание нормативен акт или
сключен от физическото лице договор;



право на жалба до ПОД „Топлина“АД и Комисията за защита на личните данни относно накърняване на техните
права по отношение на личните им данни.

7. Упражняване правата на субектите на лични данни
1) Субектът на лични данни, който желае да упражни по-горе посочените права следва да се идентифицира с
надлежен документ пред служител на ПОД „Топлина“ АД или чрез заявление, подадено по електронен път,
подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП)
2) ПОД „Топлина“ АД отговоря на всяко искане, молба или заявление за информация или упражняване на права в
рамките на 1/един/ месец. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още 1 /един/ месец, предвид
сложността и броя на постъпилите искания. Дружеството не събира такси за информация и/или упражняването
на права свързани с лични данни.
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