
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Сдружение “АртистАутор” 

 

 

Долуподписаният: 

ИМЕ /три имена/:………………………………………………..…………………………….…………………….……….……..……………………. 

ЕГН:………………………………………………………………………………..……………….…………..………………………………………….. 

АДРЕС:……………………………………………………………………………..………………………………………………..…………………….. 

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР:………………………………..……..…………..…………………………………………………..………………………….. 

БАНКОВА СМЕТКА:…….……………………..………..…………..…………………………………………………..……………………………….. 

е-mail:………………………………………..……………………..…………..……………………………………………………..………………………….. 

/ВСИЧКИ ПОЛЕТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ/, съм уведомен за следното: 

 

Сдружение „АртистАутор”, ЕИК 121760000, със седалище и           

адрес на управление гр. София 1527, ул. 

„Искър” 68-70, ап. 3 е администратор на Вашите лични данни и 

като такъв отговаря за обработката и съхранението на данните 

Ви по справедлив, прозрачен и сигурен начин - съгласно 

изискванията на Общия регламент за защита на данните и 

националното законодателство. 

Във връзка със сключени от “АртистАутор” споразумения за 

взаимно представителство с чуждестранни организации за 

колективно управление, и в изпълнение на задълженията на 

Сдружението като администратор, Ви уведомяваме за 

настъпила промяна на целите на обработването на личните Ви 

данни. 

Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани с Вашите 

лични данни, до екипа ни на имейл: artistauthor@abv.bg 

                                                   Раздел 1 

ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ 
        Дейността на Сдружение “АртистАутор” в качеството му на 

организация за колективно управление на права, се регулира от 

Закона за авторското право и сродните му права (“ЗАПСП”). 

Съгласно ЗАПСП, Уставът на Сдружението и Правилата за 

разпределение “АртистАутор” събира и разпределя нормативно 

дължими възнаграждения между носителите на права, каквито 

Сдружението управлява. Това важи както за членове на 

Сдружението (на основание членски договор), така и за носители 

на права, които не са членове (на основание 94р1, ал. 4 от 

ЗАПСП). 

Във връзка с горепосочените задължения Сдружение 

„АртистАутор“ обработва следните Ваши лични данни:  

• Име; 

• ЕГН; 

• Адрес; 

• Телефонен номер; 

• Електронна поща  

• Данни за плащане – когато предпочитаната опция за 

плащане е банково плащане. 

                                                   Раздел 2 

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИТЕ 
             Освен за целите, за които са първоначално събрани, 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани и с цел събиране, 

разпределение и изплащане на дължимите възнаграждения, 

събирани от чуждестранни  организации за    колективно    

управление    на    права    от    името   на 

„АртистАутор“. събиране на приходите от  упражняването на 

тези права, както и от права за получаване на дължими 

съгласно този закон възнаграждения, включително 

компенсационни; 

Вашите лични данни могат също така да бъдат обработвани, 

ако държавен орган се нуждае от сътрудничество на 

“АртистАутор” във връзка с различни официални производства, 

включително досъдебни, съдебни и административни 

производства, свързани с искове, измами и др. 

                                           Раздел 3 

ПЕРИОД, ЗА КОЙТО СЕ СЪХРАНЯВАТ ЛИЧНИТЕ 

ДАННИ 
             Личните данни на членовете на „АртистАутор“ се 

съхраняват в сроковете предвидени в съответните нормативни 

актове, включително в случаите на евентуални съдебни искове 

или административни процедури в рамките на период от 5 години 

от датата на последното събитие, във връзка с което са 

обработени. 

                                                    Раздел 4 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАTA 
          За целта, посочена в Раздел 2, Администраторът 

обработва Вашите лични данни на основание 6, пар. 1, б. „б” и „в“ 

от Общия регламент за защита на данните /GDPR/: 

- за изпълнение на договорните задължения на 

„АртистАутор“ към членовете на Сдружението да събира и 

разпределя от дължимите им възнаграждения; 

- за изпълнение на законовото задължение на 

„АртистАутор“ за предоставяне на информация на 

чуждестранни организации за колективно управление на права.  

Раздел 5 

ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, 

ПОЛУЧАВАЩИ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ 

         Получатели на Вашите лични данни ще бъдат чуждестранни 

организации за колективно управление на права, с които 

„АртистАутор“ има сключени споразумения за взаимно 

представителство. Тези организации се нуждаят от данните Ви, 

за да събират ефективно възнагражденията, които „АртистАутор“ 

впоследствие ще разпределя на своите членове. 

Обработваните данни се предоставят само след 

предоставени адекватни гаранции за прилагането на подходящи 

технически и организационни мерки съответстващи на 

изискванията на българското и европейското законодателство. 

       Към настоящия момент, „АртистАутор възнамерява да 

предостави личните Ви данни на следните организации за 

колективно управление на права: 

mailto:artistauthor@abv.bg


 

• ACTORES S.C.G., Колумбия – организация за 

колективно управление на правата на артистите- изпълнители; 

за целите на събирането на дължимите възнаграждения на 

членовете на „АртистАутор“; 

• VdFS - Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden 

GenmbH, Австрия - организация за колективно управление на 

правата на артистите-изпълнители; за целите на събирането на 

дължимите възнаграждения на  членовете на „АртистАутор“; 

• Други организации за колективно управление на права 

на артистите-изпълнители с които „АртистАутор“ в бъдеще 

сключи договори за взаимно представителство. 

В случай, че не желаете Вашите лични данни да бъдат 

обработвани от посочените получатели и за посочените цели, 

можете да заявите несъгласието си с това обработване пред 

длъжностното лице за защита на данните, чиито контакти са 

посочени по-долу. В този случай, „АртистАутор“ ще бъде 

лишено от възможността да събира и разпределя от Ваше име 

възнаграждения получени по договори за взаимно 

представителство. 

 
Раздел 6. 

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

 
Според Общия регламент за защита на данните /GDPR/ 

имате следните права: 

• Право на достъп; 

• Право на коригиране; 

• Право на изтриване (право „да бъдете забравени“); 

• Право на ограничаване на обработката; 

• Право на преносимост на данните; 

• Право на възражение срещу обработката; 

• Право на оттегляне на съгласието по всяко време. 

Право на достъп 

По Ваше искане Имате право да получите достъп до личните 

данни, съхранявани за вас; имате също така правото да 

поискате копие от личните данни, които са в процес на 

обработка. 

Право на коригиране 

Имате право да поискате грешни, неточни или непълни 

лични данни да бъдат коригирани; 

В зависимост от целите на обработката, може да имате 

право да извършите допълването на непълни лични данни, 

включително чрез предоставяне на допълнителна декларация.  

Право на изтриване (право „да бъдете забравени“) Имате 

право да поискате лични данни да бъдат изтрити, 

когато вече не са необходими, или ако обработването им е 

незаконно. 

Моля, обърнете внимание, че чл. 17 от GDPR очертава 

случаите, в които сме длъжни да изтрием вашите данни. В някои 

случаи ще бъде нужно да запазим ваши данни, дори да е 

изискано изтриване /например, за да спазим правно 

задължение, което изисква обработка по силата на  правото на 

Съюза или на българското законодателство/. 

Право на ограничаване на обработката 

При определени обстоятелства може да имате право да 

поискате от нас ограничението за обработката на личните ви 

данни. Например можете да упражните това право, когато вече 

не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, 

но същевременно трябва да ги съхраняваме в нашите системи, 

за да можем да ги използваме в ситуации като упражняване на 

права или защита по правни искове. 

Право на преносимост на данни 

При определени обстоятелства може да имате право да 

получавате личните ви данни, които сте ни предоставили,   в 

структуриран, широко използван и машинно четим формат (т.е. 

в цифров вид) и може да имате право да поискате предаването 

на тези данни на друго лице без възпрепятстване от нас, ако 

такова предаване е технически осъществимо. 

Право на възражение 

При определени обстоятелства може да имате право да 

възразите срещу обработката на личните ви данни и можем да 

бъдем задължени да не ги обработваме в бъдеще. Можете да 

упражнявате това право, например, когато използваме имейл 

адреса Ви за целите на директния маркетинг - в такъв случай, 

след като възразите, няма да можем повече да Ви изпращаме 

маркетингови материали. 

Право на оттегляне на съгласието 

Когато обработването на вашите лични данни се основава на 

Вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко 

време, без да посочвате причини пред нас. Оттеглянето на 

съгласието не засяга законосъобразността на обработката въз 

основа на съгласието преди оттеглянето му. 

Как да упражните правата си 

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас с 

писмено искане на artistauthor@abv.bg или по обикновена поща 

на адрес: гр. София, П.К. 1527, район 

„Оборище“, ул. „Искър“ № 68-70, ап. 3. Ще отговорим на вашите 

искания без неоправдано забавяне и най-късно до 1 месец. 

Възможно е да бъдете помолени да предоставите информация 

за потвърждаване на самоличността си, за да упражните 

правата си. 

Раздел 7. 

ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН 

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията ни 

спрямо личните Ви данни, бихме искали най- напред да ни 

информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и 

да се постараем да го разрешим. Ще разгледаме внимателно 

Вашето искане, както и ще отговорим на всички Ваши въпроси. 

Ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от 

Банката или че е налице нарушение на Вашите права, имате 

право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в 

Република България е: 

Комисия за защита на личните данни: 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Телефон: 02/91-53-518 Електронна 

поща: kzld@cpdp.bg Интернет 

страница: www.cpdp.bg 

 

            гр. София Уведомен    
             /подпис/ 
 

             Дата             (                           ) 

                     /три  имена/  
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