
 

 
 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 

Вие потвърждавате, че се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания от 
Вас   потребителски кредит, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица, включително и Уникредит Булбанк АД (УКБ) и след 
сключването,   на договор между тях и Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД (наричано по нататък  „УКФ “) и давате доброволно съгласието си Вашите 
лични  данни  да  бъдат  включени  в  база  данни  и  да бъдат  използвани  за  или  във  връзка  с  анализ  на  задълженията  Ви,  събиране  на  вземания, 
предотвратяване  на  изпиране  на  пари  и измами,  а също  и управление   на   кредита   Ви.   Съгласието,      е   с   цел   да   позволи   на   УКФ   ЕАД   да 
проверява  Вашата  кредитоспособност  и да удостовери  Вашите  лични  данни  в съответствие  със  Закона  за защита  на личните  данни  като  получава 
справки   от  регистри   на  трети   страни   - частни и държавни Администратори на лични данни, намиращи се в страната и извън нея, като Централния 
Кредитен Регистър на БНБ,  Национална  Агенция  по  Приходите,  Националния  Осигурителен  Институт  и  др.,  в  това число  данни   за  плащаните   
от  Вас   социални осигуровки, данни за трудовите Ви договори и социално осигурителния  Ви доход, също така да прави запитвания и да получава данни 
относно гражданската Ви регистрация от Националната база данни „Население“, като тези данни да бъдат обработвани съобразно глава 6 на ЗЗЛД. 
Съгласието  е  с  цел  да позволи   също   така   на  всеки   от  горепосочените Администратори  на лични данни да използва личните Ви данни за 
подготвянето  и предоставянето на  упоменатите  справки/доклади.   Съгласявате  се  и изрично  упълномощавате  УКФ  ЕАД да  предоставя  за  целите  на  
оценяване  на  кредитния  риск Вашите  лични   и  кредитни  данни,в  това  число  история по плащанията  за  всички  открити  и  закрити  кредитни  сметки  
на  Ваше  име  при  Уникредит Булбанк АД, при спазване на чл. 2, ал. 2, т.  2 и 3 от ЗЗЛД на следните категории лица на територията на Република 
България и извън нея: УКБ, други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други  доставчици  на услуги по  предоставяне  на 
данни  от  база данни.  Наред  с  това, разбирате,  че  имате  право  на  достъп  до лични те  Ви  данни, съхранявани от трети страни - Администратори на 
лични данни, и имате право да поискате промяна и актуализиране на личните Ви данни, съгласно условията на Глава Пета от Закона за защита на 
личните данни. 

 
Настоящото съглас ие предоставяте в резултат на свободната Ви воля, като сте наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно 
от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и36б на същия закон, и сте уведомен, че имате право да откажете да предоставите настоящото си съгласие, в който 
случай исканет о Ви за предоставянена желаната от Вас услуга може да не бъде изпълнено. 

 
Потвърждавате, че сте запознат/а с факта, че УКФ, УКБ, както и всеки друг кредитор (както настоящ, така и бъдещ) има законно право  и интерес от 
достъпа до кредитните регистри, за да защити своите интереси, интересите на своите органи на управление и съдружници/акционери, както и с цел 
обезпечаване на правомерността на своята дейност, съобразно изискванията на закона. 

 
„УКФ “ ЕАД може да поиска и допълнителна информация, включително, но не само препоръки от банки и други кредитни или финансови институции, да 
проучи Вашето кредитно минало и настояща кредитоспособност във всички публични и частни бази данни, включително, но не само, базите данни на 
кредитни бюра, държавни органи и банки на територията на България и чужбина, както и базите данни на дъщерните дружества на Банковата група на 
„УниКредит“, администратори на лични данни (наричани по-нататък „администратори“). В тази връзка УКФ има право да разкрива на администраторите, 
личните Ви данни, предоставени на УКФ с настоящото Съгласие. 

 
Давате своето изрично  Съгласие  резултатите  от  проверката,  събрани  от  администраторите  за целите на договора  да се съхраняват  на електронни 
носители и на хартия в кредитното Ви досие. 

 
Предоставяте  правото на УКФ  да проверява всички данни, предоставени  от Вас, чрез независими  източници,  като доброволно давате своето изрично 
съгласие УКФ да използва данните за осъществяване на проверки на кредитоспособността Ви, преди предоставянето на каквито и да било услуги или 
продукти, както и във всеки моментот съществуването на евентуалните договорни правоотношения между Вас и УКФ. 

 
Уведомен сте за правото Ви на достъп до личното Ви досие, съхранявано от УКФ. Адресът на „УКФ“ ЕАД за получаване на достъп до личните Ви данни 
е гр. София, ул. „Гюешево“ № 14, ет. 3, гр. София 1303, РБългария. На същия адрес може да се получи информация и за адресите на администраторите на 
лични данни, които са получили достъп до предоставените от Вас лични данни. 

 
Потвърждавате и се съгласявате, предоставените от Вас лични данни да бъдат използвани от УКФ ЕАД, за нуждите на изпращане и получаване на 
маркетингови предложения, комуникация свързана с промоции и предлагане на всякакви финансови услуги и продукти, както и предоставянето на личните Ви 
данни на трети лица - администратори на лични данни, с които УКФ ЕАД има сключен договор, като предоставените лични данни ще бъдат използвани за 
предлагане и рекламиране на продукти и услуги предоставяни от тези трети лица. 
 
В случай че сте регистриран  като Едноличен търговец или Управляващ  собственик  на Еднолично дружество с ограничена отговорност  (ЕООД) и във 
връзка с подготовка за сключване на Договор за предоставяне за отпускане на стоков кредит или паричен заем с Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, 
давате изричното си съгласие за следното: УКФ ЕАД да изисква от Националния осигурителен институт /НОИ/, включително и чрез ин формационната му 
система, както и да получава, лично или чрез други юридически лица, наличните данни за: доходи и направените осигурителни плащания, извършени от 
дружеството, на което сте едноличен собственик, както и другите данни, които съставляват търговска тайна или лични данни по с мисъла на Закона за 
защита  на личните  данни  (ЗЗЛД),  като  упълномощавате  УКФ  ЕАД да използва  събраната  по този  начин  информация  за  целите  на  кредитната  Ви 
оценка, във  връзка  с  отпускане  на  Ваше  име  на  целеви  стоков  кредит/паричен  заем  при спазване  на законодателството, свързано със защита на 
личните данни и всяка друга защитена информация; начислен осигурителен доход за наетите на трудов  договор и осигурявани  от дружеството  Ви лица, 
размер на направени вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или търговска тайна. 

 
С подписването на настоящото се съгласявате Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД, да направи копие на личната Ви карта – електронно или на хартиен 
носител, което да се използва и съхранява единствено и само за нуждите на проверките, свързани с одобрението и отпускането на договор за кредит, 
предоставян от УКФ. Съгласявате се копието да бъде пазено към досието на договора за кредит, като доказателство за идентификацията Ви като 
кредитоискател. 


