
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

ПОДАЛИ ЗАЯВКА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ОТ 

РАЗСТОЯНИЕ С МУЗИКАУТОР, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО 

НА ЛИЧНИТЕ ИМ ДАННИ 
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1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА И КООРДИНАТИ ЗА ВРЪЗКА С НЕГО 

 

„МУЗИКАУТОР“ СНЦ, БУЛСТАТ: 831005050 , със седалище и адрес на управление: гр. София 

1000, ул. „Будапеща“ № 17, ет. 4, телефон за контакт: 02/9890264 , факс: 02/9800253, имейл 

адрес: musicautor_bg@musicautor.org, уебсайт: www.musicautor.org, наричано по-долу 

„Администратор“ и/или „Сдружение“. 

 

2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО 

 

Личните Ви данни се обработват с цел сключване и изпълнение на Договор за разрешаване 

използването на музикални и свързани с тях литературни произведения при публично 

изпълнение, Допълнителни споразумения (анекси) и Тристранни споразумения, което включва 

най-общо: 

► възникване, изменение и прекратяване на правоотношения на основание сключения 

договор между ползвателите, респ. техни партньори, от една страна, и Администратора, от 

друга; 

► осъществяване на финансово-счетоводна дейност; 

► обработване на подадени отчети за ползване на произведения, част от репертоара на 

Сдружението; 

► водене на съдебни и/или административни производства, по които страна е ползвател – в 

случаите на неизпълнение по сключен договор. 

 

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО 

 

Администраторът обработва Вашите лични данни в контекста на съответното 

правоотношение на основание чл. 6, параграф 1, буква „б“ от 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 и за отмяна на Директива 95/46/EО („Общия регламент за защитата на 

данните“), а именно за изпълнение на договор, по който сте странa заедно с Администратора, 

или за предприемане на необходимите действия, по Ваше искане, преди сключването на 

съответния договор.  

 

В допълнение, Ваши лични данни са обработват от Администратора и на основание чл. 6, 

параграф 1, буква „е“, предложение първо от Общия регламент за защитата на данните, т.е. 

когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Администратора 

или на трета страна. Такива легитимни интереси на трета страна са например интересите на 

авторите, които Сдружението представлява, във връзка с вменените му функции като 

организация за колективно управление на права съгласно Закона за авторското право и 

сродните му права (ЗАПСП). 

mailto:musicautor_bg@musicautor.org
http://www.musicautor.org/
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf
https://www.cpdp.bg/userfiles/file/New_legislation/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf
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Във всички останали случаи, в които се налага обработване на Ваши лични данни от 

Администратора, обработването се извършва на основание Вашето съгласие, т.е по чл. 6, 

параграф 1, буква „а“ от Общия регламент за защитата на данните, което има изцяло 

доброволен характер. 

 

Когато обработването на лични данни се основава на Вашето съгласие, имате право по всяко 

време да оттеглите даденото съгласие, като изпратите имейл на адрес 

musicautor_bg@musicautor.org, съдържащ Вашите име, презиме, фамилия и подробно 

описание на обстоятелствата, като в subject line на мейла следва да е изписан следният текст 

„Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни“. Алтернативно, можете да подадете 

писмено заявление, изпратено до седалището на Администратора в гр. София. Образец на 

такова заявление може да намерите на уебсайта www.musicautor.org.  

 

4. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОБРАБОТВАНЕ 

 

Категориите лични данни, които се обработват от Администратора, включват: 

► данни от документ за самоличност, включително: име, презиме, фамилия, пол; 

► данни относно банкова сметка (обслужваща банка, BIC, IBAN); 

► данни за контакт, вкл. имейл адрес и телефонен номер. 

 

5. КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

 

Личните Ви данни се разкриват пред ограничен брой получатели, включващ служителите на 

Администратора, чиито трудови задължения касаят обработване на тези данни, както и пред 

представляващите Сдружението съгласно неговия Устав. 

 

Личните Ви данни се разкриват също така пред публичните органи, когато това е предвидено 

в нормативен акт, като например органите на съдебната власт за целите на образуване на 

съдебно производство. Във връзка със събиране на вземания, е възможно данните Ви да се 

предоставят и на дружества с такъв предмет на дейност. 

 

В случай че сте предоставили личните си данни чрез сайта www.musicpro.org, същите могат да 

бъдат прехвърлени, с цел облекчаване на административната тежест и предотвратяване на 

риск от санкции за неуредени сродни права, и към ПРОФОН – организация за колективно 

управление на сродни права в музиката (права на продуценти и артист-изпълнители), която 

съвместно с Музикаутор администрира онлайн платформата МusicPro.  

 

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на дружества за продажба и 

разпространение на билети (тикетинг агенции), когато същите са страна по тристранно 

mailto:musicautor_bg@musicautor.org
http://www.musicautor.org/
http://www.musicpro.org/
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споразумение с Музикаутор и това налага обработка на лични данни във връзка с организация 

на концерт или друго събитие, до което достъпът е платен. 

 

Личните Ви данни могат да бъдат разкрити пред получатели в трети държави (чуждестранни 

организации за колективно управление на права), в случаите, в които се предоставят данни за 

ползване на чуждестранен репертоар и като ползвател е посочен ЕТ, в чиято фирма, по 

смисъла на Търговския закон, са включени Вашите имена. 

 

6. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ 

 

Личните данни, предоставени от Вас по сключен с Администратора договор, се съхраняват за 

срока на действие на този договор, освен ако между Вас и Администратора е възникнал 

правен спор, като в последния случай относимите лични данни ще се съхраняват до 

окончателното разрешаване на спора.  

 

Личните данни, извън посочената по-горе хипотеза, се пазят от Администратора до изтичане 

на максималния давностен срок, предвиден в Закона за счетоводството, а именно 3 (три) 

години. 

 

7. ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Във връзка с обработването на Вашите лични данни, имате следните права: 

► право на достъп до обработваните данни, т.е. да получите потвърждение дали Ваши лични 

данни се обработват и ако това е така - да получите достъп до тях и допълнителна 

информация във връзка с обработването; 

► право на коригиране, т.е. да поискате коригиране на неточни лични данни или попълване 

на непълни данни; 

► право на изтриване на данни, т. нар. „право да бъдеш забравен“, т.е. да поискате изтриване 

на личните Ви данни в предвидените случаи в чл. 17, параграф 1 от Общия регламент за 

защитата на данните; 

► право да изискате ограничаване на обработването в предвидените случаи в чл. 18, 

параграф 1 от Общия регламент за защитата на данните; 

► право на преносимост на данните, т.е. в предвидените случаи в чл. 20, параграф 1 от Общия 

регламент за защитата на данните да получите Вашите лични данни от Администратора за 

целите на предоставянето им на друг администратор от Вас или директно от 

Администратора; 

► право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано 

обработване, вкл. профилиране, което поражда правни последици или по подобен начин 

Ви засяга в значителна степен. 
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Може да упражните гореизброените права, като изпратите имейл на адрес 

musicautor_bg@musicautor.org, съдържащ Вашите име, презиме, фамилия и подробно 

описание на обстоятелствата, като в subject line на мейла следва да е указано кое право искате 

да упражните. Алтернативно, можете да подадете писмено заявление до Администратора на 

адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 17, ет. 4 или по факс: 02/9800253. Образец на 

заявление може да да намерите на уебсайта www.musicautor.org.  

 

8. ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ 

 

В допълнение към горепосочените права, имате право по всяко време и на основания, 

свързани с конкретната ситуация, в която се намирате, да направите възражение срещу 

обработване на личните Ви данни, като изпратите имейл до Администратора на адрес 

musicautor_bg@musicautor.org, съдържащ Вашите име, презиме, фамилия и подробно 

описание на обстоятелствата, като в subject line на мейла следва да е изписан следният текст 

„Възражение срещу обработване на лични данни“. Алтернативно, можете да подадете 

писмено заявление до Администратора на адрес: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 17, ет. 4 

или по факс: 02/9800253. Образец на такова заявление може да намерите на уебсайта 

www.musicautor.org.  

 

9. ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРЕН ОРГАН  

 

В случай на нарушение на правата Ви, имате право да подадете жалба до Комисия за защита 

на личните данни, която понастоящем се намира на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан 

Лазаров“ № 2. 

 

10. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

По всички въпроси, касаещи сигурността на Вашите лични данни във връзка с обработването 

им от Музикаутор, можете да се обърнете към г-жа Силвина Антонова – Юрисконсулт и 

Длъжностно лице по защита на личните данни на Сдружението, на имейл адрес: 

silvina_antonova@musicautor.org.  

 

Настоящата Информация е разработена за целите на сключване на договори от разстояние и 

е част от от общата Политика на Музикаутор за защита на личните данни, която е публично 

достъпна на уеб страницата на Сдружението: 

https://www.musicautor.org/images/dokumenti/GDPR/Politika_za_zashtita_na_dannite_za_ueb_s

ayt.pdf  

mailto:musicautor_bg@musicautor.org
http://www.musicautor.org/
mailto:musicautor_bg@musicautor.org
http://www.musicautor.org/
mailto:silvina_antonova@musicautor.org
https://www.musicautor.org/images/dokumenti/GDPR/Politika_za_zashtita_na_dannite_za_ueb_sayt.pdf
https://www.musicautor.org/images/dokumenti/GDPR/Politika_za_zashtita_na_dannite_za_ueb_sayt.pdf

