Защита на информацията / Privacy principles
Какво прави Алианц България с данните, които получаваме от Вашето посещение на интернетстраниците ни?
Ние предлагаме пълна гама финансови услуги – застраховане, осигуряване, банкиране, лизинг и
управление на активи. Това са дейности, които изискват спазването на поверителността и защитата
на информацията. Основен принцип за нас, компаниите от групата на Алианц България, е да се
отнасяме с уважение към личните права на своите клиенти и партньори. Затова ние поемаме
активен ангажимент да съхраняваме Вашите данни по сигурен начин и при спазване на нужната
поверителност. Взели сме всички технически и организационни мерки за защита на вашите данни.
Независимо, дали сте регистриран потребител, клиент, кандидат за работа или акционер, Вие сте
защитени не само от действащото законодателство за защита на личните данни, но също и от
нашите усилия да Ви гарантираме възможността на информационно самоопределение.
Известяване
Всички публични интернет-страници на Алианц позволяват анонимен достъп. Ако при Ваше
посещение ние искаме да получим, обработим или използваме Ваши лични данни, ние Ви го
обявяваме по ясен и еднозначен начин. Единствената ситуация, в която това няма да се случи, е
когато Вие сте попълнили формуляр на заявление on-line, с което изрично и съзнателно ни
доверявате свои данни. В тези случаи, ако все пак решите да не довършите докрай подаването на
заявление, или излезете от наша интернет-страница, ние ще изтрием всички данни, които сте въвели
до този момент.
Право на избор
Ако искаме да съберем Ваши данни през нашите интернет страници, Вие можете да решавате каква
информация ще получим и как тя да бъде използвана. Ние събираме лични данни само за цели,
които Вие сте одобрили, и само в нужния за това обем.
При посещение на интернет страница на Алианц се уверете, че сте ни информирали на кои свързани
предприятия или трети лица е възможно да предоставим вашите лична информация.
В някои случаи ние можем да предоставим Ваша лична информация на свързани с нас компании или
на трети страни, за да могат те да ви предложат допълнителни услуги, които може да представляват
интерес за Вас. В случай, че не желаете това да става, ние уважаваме вашето право да възразите на
подобно споделяне на информация. Това важи и за случаите, в които ние имаме намерение да
използваме ваша лична информация за цели, различни от вече обявените.
Ако на наши интернет-страници събираме специфична лична информация (например за
здравословно състояние, расова или етническа принадлежност, политически мнения, религиозни
или философски убеждения и др.), ние не я предоставяме на свързани предприятия или на трети
страни, освен ако вие изрично не ни позволите.

Право на информация
Ние зачитаме Вашите права на защита на данните и особено Вашето право на информация. При
поискване от Ваша страна ние ще Ви информираме как сме използвали вашата информация, която
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сме събрали чрез посещението Ви на наш сайт, както изисква действащото към момента национално
законодателство.
Ние се стремим да поддържаме коректни и актуални данни, така че ако са настъпили промени или
корекции, Ви молим да ни информирате за тях.
Служители на компаниите от групата на Алианц са обвързани с редица клаузи за спазване на
поверителността
Сигурност на информацията
Всички компании от групата на Алианц полагат постоянни усилия да поддържат мерките за
сигурност на данните на технологична висота.
Как да упражните своите права за защита на информацията
Действащото законодателство в България и ЕС Ви гарантира възможността да упражнявате своите
права за защита на информацията чрез редица правни средства. Освен това нашата компания
подсилва тези процеси като прилага високи стандарти в дейността си и редовно прави вътрешни
проверки.
За контакт по въпроса / темата
Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, Ви молим да ни пишете на
публикуваните на страницата контакти.
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