
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА 

„ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА МЕДИКО-ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР“ ЕООД 

 

На основание Общ регламент (ЕС) № 2016/679 относно защитата на физически лица във 

връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни 

(наричан по-нататък „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни, бихме искали да Ви 

информираме за следните положения: 

I.Данни за контакт: 

Администратор на Вашите лични данни е „Дженерали Закрила Медико-дентален 

център“ ЕООД (наричано за краткост „Дружеството“), вписано в Търговският регистър 

с ЕИК: 130335952, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Княз 

Александър Дондуков“ № 79-81, като Администратор на лични данни.  

В случай, че имате въпроси относно обработването и съхраняването на Вашите лични 

данни или желаете да упражните правата си като субект на лични данни, молим да се 

свържете се с Длъжностното лице по защита на личните данни в Дружеството на 

електронна поща: mdc.data.protection@generali.com. 

Данните за контакт с Комисията за защита на личните данни са: гр. София 1592, бул. 

„Проф. Цветан Лазаров” №2, електронна поща: kzld@cpdp.bg , интернет страница: 

www.cpdp.bg . 

II.За какви цели ще се ползват личните Ви данни и на какво основание ще бъдат 

обработвани:   

 А) Цели   

➢ Установяване на Вашата самоличност;  

➢ Установяване и определяне на услугата, от която имате нужда;  

➢ Установяване на наличието на задължително здравна осигуряване или 

допълнителна здравна застраховка към даден застраховател;  

➢ За извършване на профилактични прегледи;  

➢ За извършване на медицински прегледи;  

➢ За запазване на час за преглед;  

➢ Администриране на предоставяните услуги;  

➢ Поддържане на електронно пациентско досие;  

➢ Получаване на резултати от изследвания чрез онлайн платформата на сайта на 

Дженерали МДЦ;  

➢ Получаване на резултати от профилактични и медицински прегледи и 

изследвания и др.;  

➢ Осъществяване основната дейност на дружеството – лечебно заведение за 

специализирана извънболнична медицинска помощ, насочена към предпазване, 

възстановяване и укрепване здравето на пациентите, чрез осигуряване на 

висококачествено медицинско обслужване, съблюдаващо правилата за добра 

медицинска практика; 
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➢ Осигуряване на технически и организационни мерки за сигурност в сградата на 

Дружеството; 

➢ Контрол на достъпа до сградата на Дружеството. 

Дружеството не използва автоматизирано вземане на решения, включително 

профилиране по смисъла на Регламента.  

При необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната 

от настоящата Политика и когато необходимо, ще изискаме Вашето предварително 

съгласие за новата обработка.  

Б) Основания   

➢ Обработването е необходимо за сключване и изпълнение на договор.  

➢ Обработването е необходимо за целите на превантивната или трудовата 

медицина.  

➢ Обработването е необходимо за медицинска диагноза.  

➢ Обработването е необходимо за осигуряване на здравни или социални грижи или 

лечение.  

➢ Обработването е необходимо за управлението на услугите и системите за 

здравеопазване или социални грижи въз основа на на правото на Европейския 

съюз или правото на Република България.  

➢ Обработването е необходимо за спазването на законово задължение на 

Дружеството.  

➢ Обработването е необходимо за защита законните интереси на администратора и 

субектите на лични данни. 

В) Необходимост   

В областта на здравеопазването, предоставянето и ползването на лични данни на 

физическиге лица (на които ще бъде извършен профилактичен или медицински преглед) 

е необходимо както за изпълнение на законови задължения, регламентирани в Закона за 

здравето, Закона за лечебните заведения и др., така и за изпълнение задълженията по 

договорното правоотношение, включително и за правилното и пълно изпълнение на 

предмета на самите договори. Без тези лични данни, Дружеството не би могло да 

обезпечи пълното и законосъобразно изпълнение на задълженията си по сключените 

договори, както и да защити своите и на субектите на лични данни правни интереси.  

III. Кои Ваши лични данни подлежат на обработване:  

А) Категория „Общи лични данни“:   

➢ Име, презиме, фамилия;  

➢ ЕГН, ЛНЧ или друг официален и универсален идентификатор;  

➢ Постоянен и настоящ адрес;  

➢ Телефонен номер. 

Б) Категория „Специални лични данни“:  

➢ Данни от здравноосигурителна карта; 

➢ Данни за здравословно състояние (индивидуални за всеки отделен случай, в 

зависимост от извършваните профилактични или медицински прегледи); 



➢ Биометрични данни (лицеви видеозаписи). 

IV. На кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:  

В определени случаи, при наличие на законово основание за това, може да се наложи да 

предоставим личните Ви данни на:  

➢ Държавни регулаторни и други органи – Национална здравноосигурителна каса, 

Национален осигурителен институт, Национална агенция за приходите, Комисия 

за защита на личните данни, Комисия за финансов надзор, Министерство на 

вътрешните работи, Главна инспекция по труда, съд, прокуратура и др.;  

➢ Здравно-застрахователни дружества, в случай, че имате сключен договор с 

такова;  

➢ Лечебни и здравни заведения, лаборатории, лекари, лекари по дентална медицина 

и други медицински специалисти – за извършване на прегледи въз основа на 

сключен договор с „Дженерали Закрила МедикоДентален Център” ЕООД;  

➢ Доставчици на услуги, в това число доставчици на софтуерни продукти за 

обезпечаване на дейността на „Дженерали Закрила Медико-Дентален Център” 

ЕООД.  

Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните ви, ще са 

изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента 

и Закона за защита на личните данни.  Дружеството не възнамерява да предоставя 

личните Ви данни на трети лица извън Европейския съюз. В случай на отчетена 

необходимост от такова предоставяне, същото ще бъде извършено съобразно 

изискванията на Регламента, при спазване на всички мерки за безопасност и утвърдените 

в Дружеството процедури.  

V.Вашите права като субект на личните данни: 

Във връзка с обработването на Вашите лични данни, имате следните права:  

➢ да разберете какви Ваши лични данни обработваме и да поискате копие от 

същите;  

➢ да поискате личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг 

администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, когато това 

е технически възможно;  

➢ да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които не 

са вече актуални;  

➢ да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от 

следните основания:  

• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и не 

е налице законово задължение или правен интерес за Дружеството ни, въз основа 

на които законосъобразно да продължава да ги пази;  

• когато сте оттеглили своето съгласие и няма друго правно регламентирано 

основание за обработването им;  

• когато сте възразил срещу автоматизираното вземане на решения или срещу 

обработката за целите на директен маркетинг (данните се изтриват само в 

системите осъществяващи автоматизирано вземане на решение и в базата данни 

за директен маркетинг);  



• когато обработването е незаконосъобразно;  

• когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно 

задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага 

спрямо нас, като администратор на лични данни;  

• когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на 

информационното общество 

➢ да поискате от да ограничим обработването на личните Ви данни, когато:  

• оспорвате точността на личните данни, за срок, който ни позволява да проверим 

коректността на личните данни;  

• обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат 

изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;  

• Дружеството ни не се нуждае повече от личните Ви данни за целите за които са 

били събрани, но Вие изисквате да бъдат запазени за установяването, 

упражняването или защитата на Ваши правни претенции; •  сте възразили сте 

срещу обработването на данните основано на наличието на правен интерес за 

Дружеството ни, докато трае проверката, дали правните интереси на Дружеството 

имат преимущество пред Вашите такива.  

➢ да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време 

с нарочно искане за това, отправено до Дружеството (само за случаите, когато 

обработването на личните данни се базира на предоставено съгласие);  

➢ да възразите срещу определени видове обработка, както и когато обработването 

се основава единствено на правен интерес за Дружеството ни;  

➢ да възразите срещу автоматизирана обработка на Вашите лични данни, 

включително профилиране, както и да не бъдете обект на решение, основаващо 

се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;  

➢ на жалба до надзорния орган, който за Република България е Комисия за защита 

на личните данни, с адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „“Проф. 

Цветан Лазаров” № 2, интернет страница – www.cpdp.bg .  

VI.Срок на съхранение: 

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно 

установено основание за това. По отношение на обработването и съхранението на 

видеозаписите – 2 месеца.  

 

Администраторът запазва правото да променя Политиката за поверителност. Всяка 

промяна на настоящата Политика ще бъде обявена в интернет страницата на 

Дружеството www.generali.bg/medicinski-centar/  . 
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