ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕСИТЕ ПО
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ В НАЦИОНАЛНАТА МУЗИКАЛНА
АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С
ПРОВЕЖДАНЕТО НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ПРЕЗ 2018 г.

Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ (наричана по-долу
за краткост „НМА“, „Администраторът“ или „Академията“) осъществява дейността
си в съотвествие със Закона за защита на личните данни и 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 (Общ регламент относно защитата на данните).

I.

Лични данни:

“Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице
или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”);
физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде
идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име,
идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по
един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната,
генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална
идентичност на това физическо лице".

II.

Администратор на лични данни:

НМА е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и
в това свое качество събира, записва, съхранява, унищожава или обработва по друг
начин лични данни.
Предоставяме Ви следната задължителна информация относно администратора
на Вашите лични данни:
Наименование
БУЛСТАТ
Адрес

Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“
000670709
Гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94

Интернет страница
E-mail
Телефон
Факс

III.

http://www.nma.bg
info@nma.bg
02 / 440 97 84
02/ 944 14 54

Видове лична информация, обработвана от НМА за кандидатстудентите. Начин на обработване на личните данни:

НМА събира, обработва и съхранява следните лични данни за кандидат-студенти
при подаване на заявление за явяване на кандидатстудентски изпит на място, а
именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име, презиме и фамилия;
Единен граждански номер;
Гражданство;
Адрес;
Телефон;
И-мейл;
Данни за завършено средно образование.

За кандидат-студенти чужденци НМА събира допълнително и следните данни:
1. Биографични данни;
2. Информация за завършено средно образование;
3. Данни относно резултатите от обучението (академична справка) - за студенти,
кандидатстващи за частичен срок на обучение;
4. Информация за завършено висше образование за кандидатите за обучение в
магистърска степен;
5. Информация за нивото на владеене на български език;
6. Информация за общото здравословно състояние, предоставяна посредством
медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на
кандидатстването и заверено от съответните органи в страната, от която
лицето кандидатства;
7. Информация за гражданството на лицето;
8. Визуална информация за кандидата – посредством снимки.

Личните данни се събират директно от лицата, за които се отнасят.
Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения на базата на
автоматизирана обработка (без човешка намеса) на личните Ви данни.

IV.

Основание за обработването на личниите Ви данни:

НМА обработва част от Вашите лични данни (имена, ЕГН, гражданство, данните,
съдържащи се в дипломата за средно образование) във връзка с провеждането на
кандидатстудентска кампания за прием на студенти на основание чл. 6, пар. 1, буква
„в“ от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно: за спазване на законово задължение,
което се прилага спрямо администратора. Законовите задължения на НМА
произтичат от Закона за Висшето образование и Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
НМА събира и обработва горепосочените лични данни и информация относно
кандидат-студенти чужденци в изпълнение на чл. 12 от Наредбата за държавните
изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
При провеждането на кандидатстудентската кампания Академията събира и
други Ваши данни (адрес, телефон, и-мейл), като основанието за обработването им е
това по чл.6, пар.1, буква „е“ от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно:
„обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на
администратора“ – за осъществяване на връзка с кандидат-студента по повод
провеждането на кандидатстудентската кампания, за известяване на същия относно
нередовности на неговата кандидатура, за съобщаване на сроковете за тяхното
отстраняване и т.н.

V.

Цели на обработването на личните данни:

При провеждането на кандидатстудентска кампания НМА събира и обработва
лични данни за целите на регистрация на кандидата за участие в
кандидатстудентската кампания, за индивидуализиране на кандидата, осъществяване
на контакт с него и изпращане на информация до него.
С предоставените от Вас лични данни НМА извършва следните операции –
записване на кандидати за кандидатстудентски изпит, като личните данни се
обработват за създаването на профил на кандидат-студента. Впоследствие същите

данни, включително оценката от положения кандидатстудентски изпит се обработват
с цел изготвяне на класиране от кандидатстудентски изпит и класиране на кандидата
в избраните от него специалности.

VI.

Лица, имащи достъп до личните данни:

Достъп до Вашите лични данни имат лица, които отговарят пряко за
провеждането на кандидатстудентската кампания: Ректор на НМА, Зам.-ректор
„Учебно-методическа и научноизследователска дейност“, Ръкововодител
направление „Учебно-методическа и научноизследователска дейност“, Главни
експерти в направление „Учебно-методическа и научноизследователска дейност“,
Факултетни секретари, Секретар на катедра, Системен администратор, Членове и
секретари на изпитни комисии, Оперативен счетоводител, Касиер

VII.

Срок за съхраняване на личните данни:

Академията съхранява Вашите лични данни като кандидат-студент за целия срок
на провеждане на кандидатстудентската кампания, за която сте се записали и за срок
до една година след приключването й. След което НМА полага необходимите грижи
да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

VIII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на
личните Ви данни:
Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на
данните, имате следните права:

1. Право на достъп – Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват
от НМА. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от
обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни
средства, НМА предоставя информацията в широко използвана електронна форма.

2. Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на данните Ви,
съхранявани от НМА, ако същите са неточни или непълни.
3. Право на възражение - По отношение на данните, които се обработват на
основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания,
свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу
обработването. В случай на постъпване на такова възражение Академията е длъжна
да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че
съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат
предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или в случай, че данните се
обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
4. Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – Имате възможност да
поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:
- ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
- ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания
за обработването, които да имат преимущество;
- ако обработването е било незаконосъобразно;
- ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на
данните.
Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се
обработват:
- за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
- за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в
правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо
администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при
упражняването

на

официални

правомощия,

които

са

предоставени

на

администратора;
- по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент

(ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи
невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
- за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
5. Право на ограничаване на обработката – При определени обстоятелства можете
да поискате НМА да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи
са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за
обработването или на законосъобразността на обработването им.
Правата по т. 1 – 5 може да реализирате като отправите искане/възражение до НМА
във всякаква форма. Искането/възражението следва да съдържа изявление относно
обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира
като субект на данните.

6. Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват
незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за
защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на
Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни.
Наименование: Комисия за защита на личните данни;
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
Телефон: 02 / 915 3 518;
Интернет страница: www.cpdp.bg
Електронна поща: kzld@cpdp.bg

