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ДЕКЛАРАЦИЯ 

във връзка с обработката на личните данни на КЛ/СД 

 

С настоящото и във връзка с ДПК...................................долуподписаният/ите 

............................................................................................................................ЕГН................................................ 

в качеството си и наричан по долу КЛИЕНТ /КЛ/ и  

1.................................................................................................................................................................................. 

ЕГН................................................ 

2.................................................................................................................................................................................. 

ЕГН................................................ 

в качеството им на СОЛИДАРЕН ДЛЪЖНИК /СД/  

заявявам/е, че във връзка с кандидатстване за потребителски кредит от „Рекредит” ООД съм/сме 

съгласен/ни да бъде извършена предварителна проверка на моята/нашата платежоспособност с оглед 

евентуално сключване на договор за потребителски кредит и поръчителство между мен/нас и 

„Рекредит” ООД като в тази връзка декларирам/е, че: 

1.„Рекредит” ООД ми/ни предостави: 

     1.1. данните, които го идентифицират като администратор на лични данни: „Рекредит” ООД, вписано 

в търговски регистър при АП с ЕИК 202749720, със седалище и адрес на управление гр. Стара 

Загора,бул. Патриарх Евтимий 17 Б вписано в регистъра на администраторите на лични данни с № 

396362. 

     1.2 целите на обработването на предоставените от мен/нас лични данни за извършване на 

предварително проучване и преценка на платежоспособността и платежната ми/ни етика с оглед 

преценка на риска за „Рекредит”ООД при сключването на Договор за потребителски кредит /ДПК/ и 

поръчителство, за документиране на взаимната обвързаност между нас, за вътрешни анализи и 

изграждане на система за оценка и управление на риска, за маркетингово предлагане на продукти и 

услуги от страна на „Рекредит”ООД, на които и да е адрес за комуникация – телефони или електронна 

поща, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова 

и картинна информация, за изпращане на автоматизирани кретки съобщения SMS,както за целите на 

ДПИ, така и за маркетингови цели, за извършване на пазарни проучвания, отчитане на степента на 

удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставяните услуги и провежданата от „Рекредит” 

ООД дейност, включително че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит, а в това 

число и като поръчител/СД за водене на съдебни или арбитражни дела, заведени във връзка с ДПК, за 

предоставяне на информация за нарушение на договорните задължения от страна на кредитополучателя 

и поръчителите/СД, мключително за обема и характера на това нарушение, в следствие на това и на 

платежната етика. 

    1.3 получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити предоставените от 

мен/нас лични данни : личните ми/ни  данни няма да бъдат предоставени на трети физически или 

юридически лица, освен в случаите, когато това се изисква по закон или при условията на настоящата 

декларация. Личните ми/ни данни ще бъдат обработвани само от оторизирани служители на 

„Рекредит”ООД и от физически и/ или юридически лица със статус на „обработващи данните” по 

смисъла и при условията на чл.24 от ЗЗЛД. Личините ми/ни данни могат да бъдат предоставяни на 

кредитори на „Рекредит” ООД в случай когато това се изисква по силата на сключен договор за особен 

залог на звемане/търговско предприятие. „Рекредит”ООД може да: предава личните ми/ни данни за 

обработка и в други държави членки на ЕС или Европейското икономическо пространство, в които 

юридическата защита на личните данни съответства на изискванията на българските закони; въз основа 

на договор за обработка на личните данни да повери обработката на данните дори и извън територията 

на Република България – на територията на държава членка на ЕС или Европейското икономичско 

пространство, при побожение, че юридическата защита на личните данни в мястото на обработка, 
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съответства на изискванията на българските закони; да предоставя информация съдържаща личини 

данни от и на публични и частни кредитни бюра; с цел охрана на правата на дружеството, да предава 

информация за по нататъшна обработка на всяко професионално сдряжение на юридически лица, което 

обработва база данни на лицата /клиентите/, нарушили договорните задължения за редовно погасяване 

на предоставената им финансова услуга /заем, лизинг, застраховка, кредитна карта, продажба на 

изплащане и др./. Съгласен/ни съм/сме при обработката на личните ми/ни данни професионалното 

сдружение да ползва услугите на лица, обработващи данните. Съгласен/ни съм/сме с това, че до така 

обработваните данни, професионалното сдружение ще осигури достъп на своите членове пряко или с 

посредничеството на администратора и то изключително за горепосочените цели. 

   1.4 данните за задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните и последиците от 

отказ за предоставянето им: личните данни се предоставят доброволно с оглед възникването и 

развитието на договорни отношения мужду „Рекредит”ООД и мен/нас, като евентуалние ми/ни отказ да 

предоставя/им лични данни би означавал отказ от моя/наша страна да втъпя/им в договорни отношения 

с „Рекредит”ООД. 

    1.5 информация за правото на достъпи правото на коригиране на събраните данни, а и за правата ми 

/ни по Глава пета от ЗЗЛД в т.ч.: за правото ми/ни на достъп до отнасящите се до мен/нас лични данни, 

за правото ми/ни по всяко време да поискаме от „Рекредит”ООД потвърждение за това, дали 

отнасящите се до мен/нас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за 

категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; да 

получа/им съобщение до мен/нас в разбираема форма, съдържащо личните ми/ни данни, които се 

обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко 

автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до мен/нас, да поискам от „Рекредит” ООД да 

заличи, коригира или блокира мои/наши лични данни, обработването на които не отговаря на ЗЗЛД, 

както и да уведоми трети лица, на които са били разкрити личните ми/ни данни, за всяко заличаване, 

коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с 

прекомерни усилия; да възразя/им пред „Рекредит”ООД срещу обработването на личните ми/ни данни 

при наличието на законово основание за това; да мъзразя/им срещу обработването на личните ми/ни 

данни за целите на директния маркетинг; да ме/ни уведомят преди личните ми/ни данни да бъдат 

разкрити за пръв път на трети лица или бъдат използвани от тяхно име за целите на директния 

маркетинг, като имам/е възможност да възразя/им срещу такова разкриване или използване, като 

правото ми/ни на достъп и другите ми/ни права се осъществяват с писмено заявление до 

„Рекредит”ООД, подписано от мен/нас или от изрично упълномощено мен/нас лице чрез нотариално 

заверено пълномощно. 

   1.6. срокът на съхраняване на личните ми/ни данни: съгласявам/е се срокът за обработка и 

съхраняването на личните ми/ни данни да бъде за срок от 10 години от тяхното представяне на 

„Рекредит”ООД, като приемам/е че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните ми/ни 

данни. В случай, че възникне отношение на задлъжнялост към „Рекредит”ООД, съгласието ми/ни е в 

сила до погасяването на дълга към „Рекредит”ООД и за следващите 10 години след неговото 

приключване, като приемам/е, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните ми/ни 

данни. Съгласието ми/ни с обработката на личините ми/ни данни не може да бъде оттеглено. 

Осъзнавам/е, че не съм/сме задължен/и да предоставям/е каквито и да било данни  за себе си, имам/е 

право да откажа/ем предоставянето на тези данни и в случай, че предоставя каквито и да било данни, 

правя/им това напълно доброволно. 

2. Давам/е изричното си съгласие по смисъла на чл.4 ал.1 т.2 от ЗЗЛД на  „Рекредит”ООД в качеството 

си на администратор на лични данни да съхранява, обработва и и зползва всички предоставени от 

мен/нас лични данни включително и тези, които евентуално ще му предоставям/е в бъдеще, за 

изброените по горе цели и срокове / включително, че между мен/нас не бъде сключен Договор за 

потребителски кредит или поръчителство/, като го упълномощаваме да проверява тяхната достоверност 

и актуалност посредством посещения на място в жилището, местоработата ми/ни, посредством 

телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, специализирани 
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кредитни бюра и регистри и др. работодатели и други източници, както и да иска от такива източници 

допълнителна информация за мен/нас, в случаите когато намери това за необходимо във връзка със 

склячването и/или изпълнението на Договора за потребителски кредит и поръчителство. С настоящето 

давам/е изричното си съгласие настоящата Декларация да бъде съхранявана в: документалния архив на 

„Рекредит” ООД за нуждите на евентуални бъдещи проверки при  спазване на ЗЗЛД, независимо от това 

дали между мен/нас ще бъде сключен Договор за потребителски кредит или поръчителство. 

3. Давам/е изричното си съгласие „Рекредит”ООД  да съхранява направеното от мен/нас копие на лична 

карта за нуждите на пълната ми/ни идентификация. 

4. Давам/ изричното си съгласие на „Рекредит”ООД да да изисква от НОИ и да получава валичините в 

информационната им система данни за: 1.доходите ми/ни и извършените осигурителни плащания, както 

и другите данни, които съставляват лични данни по смисъла на ЗЗЛД, като овластяваме „Рекредит” 

ООД да действа като пълномощник  по смисъла на ЗЗЛД; 2. начислен осигурителен доход за 

наети/наемани на работа лица, размер на направите вноски по фондове и други данни, които биха могли 

да представляват производствена или търговска тайна. 

5. Давам/е изричното си съгласие на „Рекредит”ООД да изисква от Централен кредитен регистър, воден 

при БНБ, информация за кредитната ми/ни задлъжнялост. 

6. Давам/е изричното си съгласие в случай на просрочие на плащането, на което и да е парично плащане 

съгласно сключения ДПК, „Рекредит”ООД да публикува личните ми/ни данни като, но не само: имена, 

фамилии, постоянен и настоящ адрес, както и информация за просрочието на задълженията, с цел 

удовлетворяване на вземането си. 

7. Давам/е изричното си съгласие на „Рекредит”ООД да прави запитвания и да получава данни относно 

гражданската ми/ни регистрация  от Националната база данни  „Население”, като тези данни бъдат 

обработени съобразно раздел 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД. 

 

Дата:........................................................Клиент:................................................ 

 

СД:...........................................................СД:...................................................... 

 

 

 

 


