
Декларация за съгласие за обработка на лични данни 

Давам изрично и доброволно съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, моите лични 

данни да бъдат използвани за кредитни проверки, електронно или ръчно във връзка с искания от 

мен заем, а също и при евентуално предоставяне на такива услуги от трети лица, установени в и 

извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство,  и след сключването на 

договор между тях и „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, и давам доброволно съгласието си моите 

лични данни да бъдат включени в база данни и да бъдат използвани за или във връзка с анализ на 

задълженията ми, събиране на вземания, предотвратяване на изпиране на пари и измами, а също 

и управление на сметките ми. Давам изрично и доброволно съгласието си на „ФЕРАТУМ  

БЪЛГАРИЯ” ЕООД да проверява моята кредитоспособност и да удостовери моите 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 за Приходите, Националния 

Осигурителен Институт и др., в това число данни за плащаните от мен социални осигуровки, 

данни за трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, също така да прави 

запитвания и да получава данни относно гражданската ми регистрация от Националната база 

данни „Население”, чрез Експириън България ЕАД или др., като тези данни да бъдат обработвани 

съобразно Параграф 1, точка 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на личните 

данни. Съгласието, дадено от мен с настоящата декларация, е с цел да позволи също така на всеки 

от горепосочените Администратори на лични данни да използва личните ми данни за 

подготвянето и предоставянето на упоменатите справки/доклади. Съгласявам се и изрично 

упълномощавам „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да предоставя за целите на оценяване на 

кредитния риск моите лични и кредитни данни, в това число история по плащанията за всички 

открити и закрити кредитни сметки на мое име при „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, 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: други кредитни институции и финансови институции, или алтернативно: други 

доставчици на финансови услуги от разстояние. Наред с това, разбирам, че имам право на достъп 

до личните ми данни, съхранявани от трети страни - Администратори на лични данни, и имам 

право да поискам промяна и актуализиране на личните ми данни, съгласно условията на Глава 

Пета от Закона за защита на личните данни. Настоящото си съгласие предоставям в резултат на 

свободната ми воля, като съм 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 и 36б на същия закон, и съм уведомен, че имам право да 

откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането ми за предоставяне на 

желаната от мен услуга може да не бъде изпълнено. Давам изрично и доброволно съгласието си 

на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД във връзка с предоставянето на финансови услуги от 

разстояние да изисква и получава лични данни, свързани с гражданската ми регистрация, както и 

същите да бъдат обработвани по смисъла на Параграф 1, т.5 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за защита на личните данни, от Национална база данни “Население” чрез Експириън 

България ЕАД или др. 

Давам изрично и доброволно съгласието си на „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД да обработва 

/използва личните ми данни, до които Дружеството е получило достъп по повод уговарянето, 

сключването и изпълнението на Договора, за целите на 



 

 

рекламиране/промотиране на продукти/услуги на Дружеството, чрез отправяне/изпращане на 

гласови и/или писмени рекламни съобщения и/или уведомления за промоции, услуги и продукти 

на Дружеството до мен, на адресите ми (пощенски, емайл и др.) и/или на телефона/телефоните ми, 

които адреси/ телефони съм предоставил по повод уговарянето, сключването и изпълнението на 

Договор за Заем. 

Давам изрично и доброволно съгласието си и/или овластявам „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, да 

изисква от Националния осигурителен институт и да получава наличните в информационната му 

система данни за: 

- моите доходи и извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които 

съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни; 

- начислен осигурителен доход за наети / наемани / на работа лица, размер на направени 

вноски по фондове и др. данни, които биха могли да представляват производствена или 

търговска тайна. 


