
Общи правила 
Този уеб сайт е собственост на „Варна Кредит Груп“ ООД. Дружеството има право да променя 
неговото съдържание без предварително уведомление на потребителите. Сайтът е създаден 
с информационна цел. Сайтът предоставя основна информация за продукти и услуги, 
предлагани от „Варна Кредит Груп“ ООД. Достъпът до този сайт е напълно безплатен. 
Разходите, свързани с Интернет-комуникацията, са за сметка на потребителя и зависят от 
тарифите на съответния Интернет и телекомуникационен посредник, предоставил услугата. 
Влизайки в този сайт и съдържащите се в него материали и информация, потребителя, 
приема, че е прочел, разбрал, и се съгласява с условията за ползване на Сайта. 
Защита на личните данни 
За да използва този уеб сайт и за да кандидатства за кредит от „Варна Кредит Груп “ ООД 
всеки потребител на този уеб сайт трябва да се запознае и електронно да приеме 
„Декларацията за Предоставянето на Лични Данни“ (част от този документ) и за това че е 
запознат с чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и 
Регламент (ЕС) 2016/679. 
Варна Кредит Груп ООД е регистриран администратор на лични данни и като такъв 
предоставя гаранция за неприкосновеността на потребителската информация и техните 
лични данни. 
Защитата на личните данни на посетителя на този сайт се урежда от настоящите Правила и 
условия за ползване, разпоредбите на Закона за защита на личните данни и задължителните 
указания на Комисията за личните данни. 
Личните данни няма да се съобщават на трети лица, освен на партньорите на Дружеството, с 
които то има съответни договорни отношения, освен ако приложимото законодателство 
изисква разкриването на тези данни на компетентните органи, но единствено и само на тях. 
Лични данни няма да бъдат предоставяни или продавани на трети лица с рекламна или 
маркетингова цел. 
Горепосочените данни могат да бъдат съхранявани и обработвани от Дружеството за 
комуникационни и статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги. Чрез 
използването на този сайт, посетителите дават съгласието си за използването на такива 
данни от „Варна Кредит Груп“ ООД. 
 
Политика за Бисквитките (COOKIES) 
Ние използваме бисквитки или подобни инструменти на нашата Интернет страница, за да 
подобрим неговото представяне и Вашето преживяване. Тази политика обяснява как правим 
това. 
Какво са бисквитките? 
Бисквитките са малки текстови файлове, които сайтът може да запише на вашия компютър 
или мобилно устройство, когато го посещавате. Бисквитката ще помогне на сайта или на 
други сайтове да разпознаят вашето устройство следващия път, когато го посетите. Web 
beacons или други подобни файлове могат да правят същото. Използваме термина бисквитки 
в тази политика, за да назоваваме всички файлове, които събират информация по този начин. 
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат да запомним 
вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме колко добре се представят 
нашият сайт или дори ни позволяват да Ви препоръчаме съдържание, което смятаме, че ще 
бъде интересно за вас.. Повечето бисквитки не събират информация, която може да Ви 
идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до 
нашият сайт, как ги използват или какво е тяхното местоположение. 
Видове Бисквитки 
По принцип бисквитките изпълняват 4 различни функции: 
1. Важни бисквитки Някои бисквитки са жизнено важни за функционирането на нашият сайт. 
Те ни позволяват да идентифицираме потребителите, които са регистрирани. Те гарантират, 
че тези потребители могат например да коментират под статиите и имат необходимото ниво 
на достъп до статиите и секциите в сайта. Ако абониран потребител реши да спре тези 



бисквитки, той няма да има достъп до съдържанието, достъпно само за абонати. 
2. Бисквитки свързани с ефективността на сайта. Използваме други бисквитки, за да 
анализираме как посетителите използват сайта ни и за да наблюдаваме представянето на 
нашия сайт. Това ни позволява да Ви предложим преживяване с високо качество, като 
персонализираме предлаганото съдържание и бързо идентифицираме и отстраняваме 
различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да проследяваме 
кои страници са най-популярни. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да Ви 
покажем статии или услуги, които смятаме, че биха били интересни за вас в зависимост от 
това как използвате сайта. 
3. Функционални бисквитки Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите 
предпочитания, като големината на шрифта и други ваши персонални настройки. Например, 
бисквитките Ви спестяват време и усилия за вкарването на потребителско име всеки път, 
когато посетите страницата ни. 
4. Поведенческо таргетирани рекламни бисквитки. Ние и нашите рекламодатели използват 
бисквитки, за да показват реклами, които вярваме, че са релевантни на вашите интереси. 
Например, ако сте чели няколко статии свързани с потребителски заеми на нашия сайт или на 
други сайтове, наш рекламодател може да предположи, че вие имате интерес към тази тема и 
да Ви покаже своите реклами. Вие можете да видите тези реклами на сайтовете, които 
посещавате, но ние не разкриваме самоличността Ви на нашите рекламодатели. 
Кой Използва Бисквитки 
Рекламодателите понякога използват техни бисквитки, за да Ви показват таргетирани 
реклами. Например, рекламодателите могат да използват профил базиран на сайтовете, 
които преди сте посещавали, за да Ви показват по-подходящи реклами, когато посещавате 
сайтове ни. Вярваме, че е полезно за нашите потребители да виждат реклами, които са 
насочени към техните интереси. Ние използваме или разрешаваме на трети страни да 
използват на нашия сайт бисквитки, които влизат в четирите категории, които са споменати 
по-горе. Например, както много компании, използваме Google Analytics, за да наблюдаваме 
трафика на нашите сайт. Също така, когато споделите статия използвайки бутоните към 
социалните мрежи (например Фейсбук) на връзка към сайта, социалната мрежа, която е 
създала тази връзка ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на 
трети страни, които да ни помогнат в проучване на пазара, следене на приходите, 
подобряване на функционалността и наблюдение на спазването на нашите правила и 
условия и политиката за авторски права. 
Изключване на Бисквитки 
Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките за бисквитки. 
Обикновено можете да намерите тези настройки в меню “опции” или “предпочитания” на 
вашия браузър. За да сте наясно с тези настройки, използвате бутона “Помощ” от менютата 
на Вашия браузър за повече детайли. 
Моля да запомните, че ако решите да спрете бисквитките, някои секции от нашия сайт може 
да не работят правилно. 
Използва ли нашият сайт бисквитки, които съдържат личните ми данни? 
Не, бисквитките, които използваме са анонимни и не съдържат никакви лични данни. 
Авторско право 
Поместените в този Сайт информационни материали, фотографски и други изображения и 
графичното му оформление са предмет на авторско право по смисъла на Закона за 
авторското право и сродните му права /ЗАПСП/. Същите могат да бъдат използвани свободно 
само в случаите и за целите, предвидени в Закона, при условие, че не затрудняват 
нормалното функциониране на Сайта и не увреждат законните интереси на „ Варна Кредит 
Груп “ ООД или неговите партньори. 
Ограничения на отговорността и свързани Интернет страници 
Нашата цел е да осигурим пълнота и актуалност на поместените данни. Въпреки това, при 
използването на Сайта, следва да имате предвид, че предоставената информация: е 
възможно да не бъде изчерпателна и точна; не представлява правен, инвестиционен и 



финансов съвет или препоръка. В случай, че се нуждаете от такъв, следва да потърсите 
мнението на компетентен специалист в съответната област. Сайтът може да съдържа 
препращания към други сайтове, които „Варна Кредит Груп“ ООД не контролира по никакъв 
начин и съответно не носи отговорност за верността на поместените в тях данни. 
Дружеството не носи отговорност за настъпили вреди или пропуснати ползи от неточна 
информация, поместена в Сайта или в някой от сайтове, към които той препраща или 
неправилното възприемане на поместената информация като препоръка за извършване на 
инвестиция, правен или финансов съвет. 
„Варна Кредит Груп“ ООД се стреми да ограничи в максимална степен неудобствата при 
използването на сайта. Въпреки това не можем да гарантираме и не носим отговорност, в 
случай, че достъпът до информацията и нейното използване са затруднени от 
несъвместимост на компютърните програми, от технически грешки и други. 
Дружеството си запазва правото да прекрати всяка връзка или свързана програма по всяко 
време. „ Варна Кредит Груп“ ООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този 
сайт. 
Политика за Поверителност 
1. Тази политика за поверителност се отнася за интернет страницата на ИпотекаБГ („уеб 
сайта“). Политиката покрива обработката на лични данни съобразно изискванията на 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 
година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива данни (Регламента). 
 
2. Като използвате „уеб сайта“, Вие се съгласявате с тази Политика. 
Информация, която събираме 
3. Ние събираме лични данни, единствено ако са предоставени директно от Вас – Вашия 
имейл адрес, име, домашен или служебен адрес и телефонен номер, които подавате с 
изрично съгласие, за да можете да ползвате услугите на „уеб сайта“, да заявявате и 
получавате справки от сайта, или за да кандидатствате за кредит. 
4. Ние използваме аналитични и статистически инструменти, с които наблюдаваме детайли 
на вашите посещения на „уеб сайта“ и ресурсите, които достъпвате, което включва, но не е 
ограничено от, трафик данни, локация, уеб логове, и други данни от комуникацията (които не 
ви идентифицират персонално) 
5. Информацията за плащане (данни по платежни нареждания), която се генерира, когато 
заплащате издаването на справка от сайта се получава от нас и се съхранява при нас. 
Информацията се обработва съгласно стриктни протоколи за сигурност на плащанията. Ние 
споделяме вашите лични данни с обработващите плащанията, но само за целта на 
завършване на съответната операция. Обработващите нямат право да използват вашите 
лични данни за други цели, освен за изпълнение на съответното плащане, и имат изрично 
изискване за запазване на конфиденциалност на вашите лични данни и данни за плащания. 
Използване на вашата информация 
6. Ние обработваме и съхраняваме личните ви данни, които сте ни предоставили, в 
съответствие с изискванията на Регламента. 
7. Информацията, която събираме и съхраняваме, се използва единствено за предоставяне 
на услуги към вас и/или за изпълнение на договорните ни задължения с вас. 
Предоставяне на вашата информация 
8. Ако не желаете вашите данни да се използват от нас, вие ще имате възможност да 
оттеглите съгласието си като се свържете с нас директно на посочените по – долу адрес, 
телефон, имейл. 
9. Ние ви информиране, че ние не предоставяме идентифициращи лични данни на трети 
страни освен в предвидените от закона и Регламента случаи. 
Контрол на използването на вашите данни 
10. Ако сте дали съгласие за използване на личните ви данни за конкретни цели, може да 
оттеглите съгласието си или да го коригирате по всяко време. Ако не желаете да използваме 



вашите данни или искате да коригирате съгласието, което сте ни предоставили, може да се 
свържете с нас на посочените контакти. 
Къде съхраняваме и трансферираме данните ви 
11. Информацията, която предоставяте се съхранява единствено на нашите сървъри и само 
за целите на вашата регистрация за издаването на справки и кандидатсване за кредит. 
12. Ние не трансферираме вашите данни към трети страни и не използваме облачни услуги. 
13. Във всички други случаи ние ще обработваме, разкриваме или споделяме вашите лични 
данни, единствено ако е изискуемо по закон или когато се изисква с цел да се съобразим и да 
спазим законови и правни изисквания. 
14. Вие имате право да се откажете от съхранението на личните ви данни по всяко време, 
като се свържете с нас на посочените контакти. 
Сигурност 
15. Предаването на информация по интернет или имейл не е сигурно. Въпреки, че 
предприемаме най-доброто, за да защитим вашите лични данни, ние не може да гарантираме 
сигурността на данните, докато се предават от вас към „уеб сайта“; всякаква такава 
трансмисия е ваш риск. След като получим вашата информация, ние ще прилагаме стриктни 
процедури и протоколи за нейната защита. 
16. Когато сме ви дали (или вие сте създали) парола за използване на услуги от „уеб сайта“, 
вие носите отговорност за запазване на конфиденциалността на паролата си. Вие трябва да 
изберете нивото на сложност на паролата. 
Линкове към трети страни 
17. Вие може да намерите линкове към Интернет страниците на трети страни. Тези уеб 
сайтове имат своите собствени политики за поверителност, с които трябва да се запознаете. 
Ние не носим отговорност за техните политики, тъй като нямаме контрол върху тях. 
Използване на „бисквитки“ 
18. „Уеб сайта“ на Ипотекабг използва „бисквитки“. Ние използваме бисквитките да събираме 
информация за използването на нашите услуги и да предоставим статистическа информация 
за посещенията в нашия сайт. Тази информация не ви идентифицира персонално – тя е 
статистическа информация относно посетителите и тяхното ползване на „уеб сайта“. Където 
се ползват, тези бисквитки се свалят автоматично на вашия компютър. Съхраняват се на 
твърдия диск на компютъра ви. Всички компютри могат да откажат бисквитки. Това може да 
стане чрез активиране на настройките, което ви дава възможност да откажете бисквитките. 
Относно публикувани реклами на сайта ни от рекламодатели, техните сайтове също може да 
ползват бисквитки, върху които ние нямаме контрол. 
Вашите права 
19. Регламента за защита на личните данни ви дава право на достъп до личните ви данни, 
които има при нас. Вие като потребител с регистрация можете променяте/актуализирате 
вашите лични данни. 
20. Вие имате право на корекция на съгласията, лимитиране на обхвата на съгласията, 
прекратяване на обработването, заличаване на личните данни (в рамките на 
законоустановеното). За упражняване на правата си, моля да се свържете с нас. 
Промени в Политиката 
21. Ние може периодично да актуализираме политиката, поради което ви окуражаваме 
периодично да я преглеждате, за да установявате как защитаваме вашите лични данни. 
 
Декларация за Предоставяне на Лични Данни 
1.Запознат съм, че ще мога да кандидатствам за кредит и да получа такъв, единствено, след 
като предоставя информацията необходима за получаването му в това число и моите лични 
данни и след като се запозная с всички условия по него и след като изтекат регламентираните 
в закона срокове за размисъл. 
2.С приемането на декларацията, заявявам, че доброволно предоставям на “Варна Кредит 
Груп” ООД личните си данни и давам съгласието си те да бъдат използвани при 



кандидатстване за отпускане на кредит от “Варна Кредит Груп” ООД съобразно чл. 23, ал. 4 и 
чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679. 
3.Давам изричното си съгласие “Варна Кредит Груп” ООД според Закона за защита на 
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 да обработва моите лични данни, които 
доброволно предоставям, като могат да бъдат използвани за кредитни проверки, съдебни 
процедури, нотариални процедури, юридически процедури, електронно или ръчно, във връзка 
с искания от мен кредит. 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 изпирането на пари и измами. 
4.Давам изричното си съгласие”Варна Кредит Груп” ООД да проверява моята 
кредитоспособност и да разкрива моите лични данни, в съответствие със Закона за защита на 
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, за да получава справки от регистри на трети 
страни – администратори на лични данни, намиращи се в страна и в чужбина, като 
“Централен Кредитен Регистър” към БНБ, “Национална Агенция за Приходите”, “Национален 
Осигурителен Институт” и др., в това число данни за плащаните от мен осигуровки, данни за 
трудовите ми договори и социално осигурителния ми доход, като тези данни да бъдат 
обработвани съобразно чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни 
(ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 . 
5.Съгласен съм “Варна Кредит Груп” ООД да обработва предоставените от мен лични данни 
за статистически цели и за осъществяване на маркетингова дейност (рекламни дейности, 
бъдещо изпращане на оферти, търговски съобщения, относно финансовите услуги, 
предоставяни от “Варна Кредит Груп” ООД ), чрез всякакви средства за комуникация, 
включително телефонни съобщения, електронна поща, обикновена поща или друга форма на 
разпространяване електронни материали, дори и в случай, че не получа кредита, във връзка с 
който доброволно предоставям своите лични данни. 
6.Потвърждавам, че съм запознат с информацията по чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за 
защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 и с целите на събирането и 
обработването на моите лични данни, както и с категориите получатели, пред които данните 
могат да бъдат разкрити. Потвърждавам също, че съм информиран за правата ми по чл. 23, 
ал. 4 и чл. 24, ал. 4 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679, 
както и за правото ми на достъп и коригиране и изтриване на събраните данни отнасящи се 
до моите лични данни, чрез писмено искане (датирано и подписано), изпратено до 
Централния офис на “Варна Кредит Груп“ ООД, с адрес Варна, ул. Александър Дякович 41. 
7.Давам изричното си съгласие, след потенциален отказ, в резултат на състоянието на 
кредитоспособността ми, Варна Кредит Груп” ООД да има право да извършва последващи 
проверки във всички налични публични регистри и да ме информира по телефон за 
промяната в кредитоспособността ми. 
8.Предоставената от мен информация съдържа лични данни, като тяхната обработка е 
необходима предпоставка, за да бъде разгледана заявката ми за кредит. Потвърждавам, че 
предоставям информацията доброволно и с цел да мотивирам “Варна Кредит Груп” ООД да 
ми отпусне желания от мен кредит. 
 


