УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
НА СТУДЕНТИ, СПЕЦИАЛИЗАНТИ И ДОКТОРАНТИ В НАЦИОНАЛНАТА
МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ“

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".
„Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които
Академията извършва по отношение на личните данни с автоматични или
неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране,
съхраняване,
адаптиране,
актуализиране
или
коригиране,
изменение,
възстановяване, консултиране
употреба, разкриване чрез предаване или
предоставяне,
разпространяване,
комбиниране,
блокиране,
заличаване,
унищожаване и др.).
„Трета страна“: физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг
орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни
и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия
лични данни имат право да обработват личните данни.
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
Интернет страница
E-mail
Телефон
Факс
III.

Национална музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“
000670709
Гр. София, бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" № 94
http://www.nma.bg
info@nma.bg
02 / 440 97 84
02/ 944 14 54

Основание за събиране, обработване и съхранение на личните Ви
данни.

Академията събира и обработва личните данни на следните категории лица за
записване при прием, администриране и провеждане на процеса по обучение в
Академията:
-

Студенти;
Докторанти;
Специализанти.

НМА обработва от Вашите лични данни като студент, специализант или докторант
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 Наредба за държавните
изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите
училища, Закона за Висшето образование и др.

-

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 контакт със студентите, специализанти и докторантите по
повод осъществяване на учебния процес, за известяване на същите относно

срокове за заплащане на такси и т.н., могат да бъдат събирани допълнителни
данни за контакт със субектите. Личните данни се събират и с оглед
предоставянето достъп до допълнителни ресурси за обучение, като в случая
легитимния интерес на Администратора може да бъде определен по следния
начин – стопанисване и опазване имуществото на Академията.
-

НМА събира и обработва личните Ви данни и във връзка с изпълнение на
задачи от обществен интерес, както и за осъществяване на официалните
правомощия предоставени на Академията.

-

Чл. 6, пар. 1, буква „б“ - Обработването е необходимо за сключването и
изпълнението на договор за обучени и повишаване на квалификацията, по
който субектът на данните е страна (по отношение на специализантите).

IV.

Видове лична информация, обработвана от НМА за студентите,
специализантите и докторантите. Цели на обработване на личните
данни.

НМА събира лични данни от своите, студенти, специализанти и докторанти. Със
събраните лични данни Академията извършва следните операции:

1. Участие в кандидатстудентска кампания и записване на новоприети
студенти– НМА събира и обработва представените от Вас лични данни в
кандидатстудентската кампания за прием на студенти в НМА. Личните данни,
които се събират и обработват при извършване на операцията: име, презиме,
фамилия; единнен граждански номер/личен номер, данни за завършено висше
образование, данни за завършено средно образование; гражданство; адрес;
телефон; електронна поща, данни за здравословно състояние или семейно
положение (при заявено желание за ползване на предвидени в закона
облекчения за определена категория лица) и др., както и документи
удостоверяващи ниво на владеене на български език, данни за здравословно
състояние и др. по отношение на чуждестранни студенти.
2. Администриране на учебния процес – НМА обработва данните на своите
студенти, предоставени при записване на същите в Академията след успешно

участие в кандидатстудентската кампания или предоставени впоследствие
данни, за създаване и обновяване профила на студента, провеждане на учебния
процес, включване в изпитни протоколи, отразяване на резултати от положени
изпити, включване в списъци с изпитни резултати, издаване на академични
справки и други. НМА обработва личните данни на своите студенти и за
целите на издаване на диплома за завършено висше образование. За целите на
администриране на учебния процес се ползват вече събрани в хода на
кандидат-студентската кампания лични данни за студентите, като е възможно
да бъде изискано предоставянето на допълнителни данни.

3. Класиране за стипендии и помощи – НМА събира и обработва личните Ви
данни по повод провеждане на процедура по подаване на документи за
стипендии и помощи, изготвяне на списъци/класиране във връзка с това. За
целите на операциите НМА използва вече събрани лични данни, като
допълнително може да бъде събрана информация за банкова сметка или данни
за здравословно състояние, семейно положение и др. с оглед посоченото
основание на заявената стипендия или помощ.
4. Кандидатстване и класиране за настаняване в общежитие – Академията
събира и обработва личните Ви данни при провеждане на кандидатстването и
класирането за настанаване в общежитие. НМА обработва лични данни при
подаване на заявление по образец, включващо – имена, единен граждански
номер/личен номер, гражданство, адрес, телефон, имейл, доход и др., като е
възможно събирането на допълнителни данни относно здравословно
състояние, семейно положение и др. с оглед предоставянето на предимство и
облекчени условия.

5. Обработване личните данни на докторанти – Академията администрира
процеса по зачисляване на докторанти в съответната специалност,
провеждането процеса по обучение, полагане на изпити, придобиване на
образователната и научна степен „доктор“ и др. Във връзка с това НМА събира
и обработва следните лични данни: имена, единен граждански номер/личен
номер, адрес, данни за завършено висше образование, телефонен номер,
електронна поща и др. Данни за здравословно състояние или семейно
положение и др. могат да бъдат събирани при заявено желание за ползване на
предвидени в закона облекчения.

6. Обработване личните данни на специализанти - НМА обработва данните
на своите специализанти, предоставени при подаване на документи за прием
и записване на същите в Академията след успешният им прием. Академията
обработва личните данни на своите специализанти с цел създаване на досие за
всеки специализант, изготвяне на удостоверения и свидетелства за
професионална квалификация съгласно Наредба за държавните изисквания
към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища в
Република България, администриране на процеса по повишаване на
квалификацията и др. Личните данни, които се събират от специализантите са:
имена, единнен граждански номер/личен номер, данни за завършено висше
образование, данни за завършено средно образование; гражданство; адрес;
телефон; електронна поща и др.

7. Достъп до ресурси за обучение Студентите, докторантите и
специализантите на НМА имат достъп до допълнителни ресурси,
подпомагащи обучението им. Това са ресурсите на библиотека и фонотеката
на НАМ. Във връзка с предоставяне достъпа до тези ресурси Академията
събира следните лични данни: имена, единен граждански номер/личен номер,
факултетен номер и др.
8. Финансови отношения. НМА събира и обработва личните Ви данни при
издаването на платежни документи за заплатени семестриални,
административни такси, изплатени стипендии и др.. В тази връзка Академията
събира и обработва следните лични данни – имена, единен граждански
номер/личен номер, факултетен номер и др.

Администраторът не извършва автоматизирано вземане на решения на базата на
автоматизирана обработка (без човешка намеса) на личните Ви данни.

V.

Принципи при събиране и обработка на личните Ви данни.

При обработка на личните Ви данните Ви НМА спазва следните принципи:
1. Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. Ограничаване целите на обработването;

3. Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните
данни;
4. Точност и актуалност на данните;
5. Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
6. Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо
ниво на сигурност на личните данни.
VI.

Срок за съхранение на личните Ви данни.

1. НМА съхранява личните Ви данни като студент за целия период на следването
до завършване на образователно-квалификационната степен, след което
личните данни/досиетата на студентите се архивират и се съхраняват
безсрочно за целите на опазване легитимните интереси на Академията.

2. НМА съхранява личните Ви данни като зачислен докторант за целия период
на обучението и до придобиване на съответната степен и отчисляване. След
изтичане на този период, данните се архивират и се съхраняват безсрочно за
целите на опазване легитимните интереси на Академията.
3. НМА съхранява личните Ви данни като специализант за целия период на
обучението и до придобиване на съответното Удостоверение/Свидетелство за
професионална квалификация. След изтичане на този период, данните се
архивират и се съхраняват безсрочно за целите на опазване легитимните
интереси на Академията.
4. Личните Ви данни предоставени във връзка осигуряването на достъп до
допълнителни ресурси подпомагащи обучението се съхраняват за период от 5
години след приключване на следването, след което НМА предприема всички
необходими действия да изтрие и унищожи личните Ви данни.

VII.

Предаване на личните данни на трети страни.

Академията има задължения да предоставя част или всички събрани ваши лични
данни в предвидените от закона случай. Такова задължение НМА има към
Министерство на образованието и науката във връзка с поддържането на регистър на
действащите и прекъсналите студенти и докторанти, Регистър на дипломите за висше
образование, към Националната агенция по приходите, Националния център за
информация и документация, МВнР, МВР – Дирекция миграция и всички други
предвидени със закон.1

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:
1

Изброяването е примерно, като може да не съдържа всички страни, към които Академията има законово
задължение за предоставяне на личните Ви данни. За запитвания и получаване на по-подробна информация
може да се обърнете към Администатора на посочените в настоящото Уведомление координати.

- 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

