
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИС ПОДАВАНЕТО НА 

ИСКАНЕ НА ЗАЕМ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: СЪМ ИНФОРМИРАН/А ЗА 

СЛЕДНОТО: 

 

1. Личните ми данни, съдържащи се в искането за заем, както и тези, събирани в хода на процедурата 

по одобрението ми за сключване на договор за заем, да бъдат събирани, съхранявани и обработвани от 

Мастерлийз ООД, ЕИК 205483779, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” 

№ 19Б, ет. 7,  („Дружеството“). 

2. Дружеството е администратор на личните ми данни и ще ги обработва за следните цели: 

а) одобрение за сключване на договор за заем, както и за извършване на действия, предхождащи и 

обуславящи сключването на такъв договор – личните данни ще бъдат използвани за целите на установяване 

на моята самоличност; за провеждане от Дружеството на вътрешни процедури по оценка на моята 

кредитоспособност, платежоспособност и надеждност и за оценка на моите компетенции във връзка с 

одобрението ми за сключване на договор за заем, в това число за извършване на посочените в т. 9 по-долу 

проверки, ако съм дал/а съгласие за тях; 

б) сключване и изпълнение на Договор за заем с Дружеството, в това число за защита на правата и 

интересите на Дружеството при евентуално неизпълнение – личните ми данни ще бъдат използвани за 

целите на изготвяне и сключване на Договор за заем, както и за неговото изпълнение, в това число 

изпращане на известия за предстоящи задължения във връзка с обслужване на автомобила, изпращане на 

известия за дължими суми, събиране на вземания и други; 

в) изпълнение на законови задължения на Дружеството във връзка със сключването и изпълнението на Договора за 

заем, в това число по Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на 

тероризма и др.; 

г) отправяне на предложения по телефон, поща или друг директен начин, на продукти и услуги на Дружеството; на 

продукти и услуги на трети лица, предлагани от Дружеството по силата на сключен с такива лица договор, както и 

извършване на проучвания относно предлагани и/или ползвани продукти  и услуги (директен маркетинг), ако съм 

дал/а съгласие за това в т. 8 по-долу; 

д) автоматичния обмен на финансова информация по глава XVI, раздел IIIа от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс; 

е) реализиране на легитимни интереси на Дружеството във връзка със сключване, администриране и изпълнение на 

договорите за заем, 

ж) за подобряване на услугите, предоставяни от Дружеството; за подобряване на методите за оценка на 

платежоспособността, прилагани от Дружеството; за извършване на статистически изследвания и анализи и др., ако 

съм дал/а съгласие за това в т. 11 по-долу. 

3. Предоставянето на личните ми данни на Дружеството за целите, посочени по-горе, е 
доброволно. Уведомен/а съм, че в случай на отказ да предоставя личните си данни, Дружеството няма да 
бъде в състояние да предостави искания продукт или услуга (заем); 

4. Личните ми данни могат да бъдат предоставени от Дружеството на следните категории 

получатели: 

а) доставчици на услуги на заемодателя и дружества от корпоративната група на заемодателя, установени 

както на територията на Република България, така и в чужбина, за изпълнение на целите по-горе, в това 

число за целите на: 1) установяване на моята самоличност; 2) преценка на кредитната ми история 

(скорингови компании и др.); 3) оценка на надеждността и кредитоспособността ми; 4) принудителното 

събиране на вземания – данните могат да бъдат предоставени на дружества за събиране на вземания по 

упълномощаване, дружества за изкупуване на вземания, факторинг и др.); 

б) лица, на които заемодателят продава или по друг начин прехвърля вземанията си по Договора за заем; 

в) лица, предоставящи на Дружеството различни услуги извън тези по буква а) – услуги във връзка с 

директен маркетинг (рекламни агенции; лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, 

комплектоване, доставка (вкл. чрез смс съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция 

и/или информационни материали и др), в случай, че съм дал/а съгласие за обработване на личните ми данни 

за целите на директния маркетинг съгласно т. 8 по-долу; доставчици на софтуерни услуги и услуги по 

поддръжка на информационни системи; доставчици на пощенски и куриерски услуги; доставчици на 

архивни услуги; външни контактни центрове; 

г) държавни и други институции и лица, на които Дружеството е задължено да предоставя информация по 

силата на приложимата нормативна уредба, в това число, но не само Българска народна банка, 

Националната агенция по приходите, Национален осигурителен институт; Комисия за финансов надзор; 

Национален статистически институт; Агенция за финансово разузнаване; съд; прокуратура; следствие; 

Министерство на вътрешните работи; външни одитори; Централен депозитар и др. 

д) кредитори на Дружеството, ако е необходимо Дружеството да предоставя информация за активите си 

и/или да гарантира свои задължения. 



5. Обработването на личните данни се извършва на следните правни основания (в зависимост от целта 

на обработване): 

а) действия във връзка със сключване на договор и за изпълнение на сключен договор с Дружеството; или 

б) предоставено съгласие, или 

в) легитимен интерес на Дружеството – легитимните интереси на Дружеството, за които се обработват 

лични данни са предотвратяване на измами; безспорна идентификация на клиента и на неговото 

имуществено и социално положение с оглед правилна преценка на риска; предоставяне на клиента на 

актуална информация за налични и нови продукти на Дружеството, както и за променени условия по 

продукти, с оглед предоставяне на клиента на възможност да прецени дали да се възползва от тях; или 

г) изпълнение на законови задължения на Дружеството съгласно приложимата нормативна уредба.  

6. Имам следните права по отношение на личните ми данни, обработвани от Дружеството: 
а) право на достъп до данните ми – имам право да получа справка за обработваните данни, да получа 

информация от Мастерлийз ООД за категориите данни, източниците и целите на обработката на данните, 

освен ако не е предвидено друго от закона или други нормативни актове; 

б) право да поискам корекция и/или заличаване на личните ми данни по всяко време; 

в) право да възразя срещу обработване на личните ми данни за целите на директния маркетинг по всяко 

време; 

г) право частично или изцяло да оттегля съгласието си, дадено по-долу, за обработване на личните си данни. 

Оттеглянето на съгласието не е с обратна сила и не засяга валидността на дейностите по обработване, 

извършени до оттеглянето. Наясно съм, че въпреки подаденото искане за оттегляне на съгласие, 

Дружеството може да продължи да обработва личните ми данни, които са необходими за изпълнението на 

определените от закона задължения на Дружеството или за изпълнението на договора, сключен с мен, или за 

гарантиране на изпълнението на договора. 

Правата по тази точка, букви а) до г), мога да упражня чрез подаване на заявление за 

достъп/промяна/заличаване, съответно възражение данните ми да бъдат обработвани за целите на директния 

маркетинг/оттегляне на съгласие. Заявлението следва да бъде изпратено на следния електронен адрес: 

account1@bm-leasing.com или по поща на адреса на Дружеството, посочен по-горе. Образец на заявлението 

ми е предоставен заедно с тази декларация.  

д) имам право на жалба до Комисията за защита на личните данни: 

Комисия за защита на личните данни: 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/91-53-518 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

7. Дружеството съхранява събраните лични данни в следните срокове: 

а) когато данните се обработват на основание искане за ползване на продукт/услуга - за максимален срок от 

6 м. от подаване на искането за сключване на договор, ако искането не бъде одобрено; 

б) когато данните се обработват на основание сключен договор - за срок от 5 г. след прекратяване на 

договора. 

в) когато данните се обработват на основание получено съгласие – до оттегляне на съгласието. Когато 

данните се обработват за целите на директния маркетинг – до оттегляне на съгласието или получаване от 

Дружеството на възражение срещу обработката за тази цел, но за не по-дълъг период от 7 години. 

г) когато данните се обработват за защита на легитимните интереси на Дружеството – до отпадане на 

легитимния интерес, но не повече от 7 години 

 

СЪМ СЪГЛАСЕН/СЪГЛАСНА: 

 

8. Дружеството да използва моя имейл адрес и/ или телефонен номер, посочен по-горе, за изпращане 

на търговски материали за продуктите и/ или офертите на Мастерлийз ООД, както и за продуктите и/ или 

офертите на свързани с Мастерлийз ООД дружества (директен маркетинг). 

Уведомен/а съм, че предоставянето или отказването на моето съгласие за получаване на търговски 

материали не засяга решението на Мастерлийз ООД да сключи или да не сключи договор за заем с мен. 

9. Съгласен/съгласна съм и упълномощавам Дружеството да обработва (получава, събира, съхранява, 

регистрира, въвежда, предава и т.н.) моите лични данни за оценка на моята кредитоспособност и надеждност 

и сключване на договор за лизинг чрез провеждане на проучвания в и получаване на данни от следните 

институции и бази данни: 

1. Национална агенция за приходи (НАП); 

2. Национален осигурителен институт (НОИ) – съгласен съм Дружеството да провежда проучвания 

в Националния осигурителен институт, както и да изисква и получава от Института всякакви данни, 
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които са налични в информационната система на Института, свързани с: моите доходи за 

осигурителни цели и моите осигурителни вноски, както и всякакви други лични данни; всички 

осигурени лица, наети от мен, размера на осигурителните вноски за всеки осигурителен фонд и т.н.; 

3. Централния кредитен регистър към Българската народна банка; 

4. МВР; 

5. Имотен регистър при Агенцията по вписванията; 

6. Търговски регистър при Агенцията по вписванията; 

7. Централен регистър на длъжниците при Камарата на частните съдебни изпълнители; 

8. Национална база данни „Население“ при Министерството на регионалното развитие и 

благоустройство - съгласен съм Дружеството да извършва справки и получава следните мои лични 

данни – име, ЕГН, постоянен и настоящ адрес, семейно положение, брой деца ненавършили 

пълнолетие от Регистъра на населението – Национална база данни 

„Население” (РН – НБД „Население“), както и да ги обработва, с цел осъществяване на проверки за 

кредитоспособността ми, във връзка с предоставянето на кредит, както и с цел проверка на 

актуалните ми данни в хода на изпълнение на Договор за заем с Дружеството или в случай на 

неизпълнение на такъв договор. Запознат съм, че имам право на достъп до отнасящите се до мен 

лични данни, получени от РН – НБД „Население“, обработвани от Мастерлийз ООД, както и да поискам 

промяна, коригиране и актуализиране на тези данни; 

9. Финансови и кредитни институции. 

 
Съгласно действащата регулаторна рамка, Дружеството е задължено да оцени способността ми да изплащам 

заема преди сключването на договора за заем. Ако не е дадено съгласие по тази т.  9, Дружеството не може 

да изпълни това изискване и да сключи договор за заем. 

10. Дружеството да обработва моите данни (да получава, събира, съхранява, регистрира, въвежда, 

предава и т. н.) и да прехвърля и получава моите данни и друга информация от следните партньори на 

Дружеството: доставчици на услуги за оценка на кредитоспособността, компании за оценяване на кредитна 

история и риск и т.н. 

Съгласно действащата регулаторна рамка, Дружеството е задължено да оцени способността ми да изплащам 

заема преди сключването на договора за заем. Ако не е дадено съгласие, Дружеството не може да изпълни 

това изискване и да сключи договор за заем. 

11.  Дружеството да предоставя моите данни на застрахователни брокери и на застрахователни дружества 

с цел сключване и подновяване на договори за застраховка, договора за заем; 

12. Дружеството да обработва моите данни за подобряване на услугите, предоставяни от Дтужеството; за 

подобряване на методите за оценка на платежоспособността, прилагани от Дружеството; за извършване на 

статистически изследвания и анализи. 

 


