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Изпълнителен директор 

  

Политика за защита на личните данни 

 
  

Информация за нас 

Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на 

звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите изпълнители - ПРОФОН, ЕИК 

121758316, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. Цар Асен 77А, Тел: 

02 981 45 41 ; е-mail: office@prophon.org /по-надолу за краткост ПРОФОН/.  

 

Информация за нашето Длъжностно лице по защита на данните: 

Имена:  София Бориславова Ясенова 

E-mail:  gdpr@prophon.org 

Телефон: 02 981 45 41 

 

Нашето отношение към Вашите лични данни 

ПРОФОН отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и 

обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и 

европейското законодателство. Целта на настоящата Политика за защита на личните 

данни  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни 

бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и  респ. какви са Вашите права.  

 

Лични данни 

ПРОФОН събира и обработва лични данни на следните категории лица, а именно: 

музикални продуценти и артисти-изпълнители, както и на упълномощените 

представители и законните наследници на горните две категории. Възможно е да 

бъдат събрани и обработени и лични данни на посетители /данни от 

видеонаблюдение/. 

В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме 

следната информация: 

• три имена ; • ЕГН/ЛНЧ; • адрес по лична карта; • данни по лична карта - номер, дата 

на издаване, дата на валидност, издаващ орган, гражданство; • данни за семейно 

положение; • данни за произведение, сродни права, свързани със звукозаписи и 

записи на музикални аудиовизуални произведения; • банкови детайли; • телефонен 
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номер за връзка; • електронен адрес /e-mail/ • гражданство/държава на раждане и 

статус/държава на пребиваване; • писма и електронна поща, която получаваме от 

Вас при комуникацията ни; • данни на пълномощници и наследници;  • Записи от видео 

камери, когато посещавате нашите административни обекти с цел охрана и 

осигуряване на сигурност. 

Личните данни, за които ПРОФОН има законово задължение да събира, са подробно 

описани в Закона за авторското право и сродните му права и др. нормативни актове. 

 

Цел и правни основания при обработването на Вашите данни. 

ПРОФОН обработва данните Ви само за целите, за които са събрани и не ги използва 

за други цели. Тези цели са изцяло свързани със защитата и управлението на правата 

и интересите на правоносителите  - музикалните продуценти и артистите-

изпълнители. По-конкретно тези цели са за: 

 Идентифициране и сключване на членствен договор с правоносител, по силата 

на който се прехвърлят имуществени права, по смисъла на Закона за 

авторското право и сродните му права; 

 Идентифициране на правоносител - нечлен; 

 Разпределение на дължими възнаграждения на правоносител; 

 Изплащане възнаграждения на правоносител; 

 

Правни основания 

В повечето случаи изискваме личните Ви данни за целта на сключване на договор, да 

спазим законово задължение или да защитим наш законен интерес. Разбира се, при 

част от услугите, самите Вие ни предоставяте тази информация, избирайки и 

съгласявайки се тя да бъде обработвана. Без тези данни, не бихме могли да 

предоставяме съответните услуги.  

 

Обработване на данните, необходими за сключването и изпълнението на договор 

 За изпълнението на договорни задължения по сключени членствени договори; 

 Разпределение на възнагражденията между правоносителите; 

 Изплащане на дължимите суми към правоносителите; 

 Предаване на информация за други дружества за колективно управление на 

права дори и извън ЕС. 

 

 Обработване на данните, необходими за изпълнение на наше нормативно 

задължение 

 Закона за авторското право и сродните му права. 
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 Задължение за предоставяне на информация на всички държавни комисии и 

регулаторни органи, вкл. но не само Министерство на културата, Съвета за 

електронни медии, НАП, НОИ и др. 

 Предоставяне на информация на съда и органи на реда. 

 

Обработване на данните въз основа на Ваше съгласие 

 Обработване на специални категории данни; 

 Директен маркетинг. 

 

Обработване на данните въз основа на наш законен интерес 

 Извършване на видеонаблюдение в нашите административни обекти; 

 Разглеждане на жалби при спорове за права; 

 Препращане на документи до съда и водене на съдебни дела; 

 Обработването на личните данни на трети лица предоставени от 

правоносители.   

 

Споделяне на информацията Ви: 

ПРОФОН използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности 

или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на 

трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни 

мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за 

изпълнение на тази цел. Можем да предоставим данни на счетоводни кантори, 

одитори, адвокатски кантори, партньори и др.  

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши 

законови изисквания и в тази връзка предоставяме информация на: 

 Министерството на културата; 

 Националната агенция по приходите и НОИ; 

 МВнР и МВР; 

 Други. 

Също така ПРОФОН e член на Международната федерация на звукозаписната 

индустрия /IFPI/ и на Съвета на дружествата за колективно управление на 

изпълнителски права /SCAPR/ и има директни договори за взаимно представителство 

със сродни организации от цял свят. С оглед запазване интереса на продуцентите 

и/или артистите-изпълнители е възможно да споделим личните данни с тези 

организации и дружества. Целта е изчисляване и заплащане на дължимите по закон 

възнаграждения.  

 

Автоматизирани алгоритми 

http://www.ifpi.org/
http://www.ifpi.org/
http://www.scapr.org/
http://www.scapr.org/
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Ние не използваме средства за  автоматизирано взимане на решения. 

 

Сигурност 

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние 

защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и 

организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен 

достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно 

заличаване на информация. 

ПРОФОН взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и 

нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики 

и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и 

неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за 

информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа 

защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на 

информацията. Част от предприетите действия са: 

1. Физически организационни и технически мерки за защита:  

 определяне на помещенията, в които се обработват лични данни, вкл. в които 

се намират сървърите ни и ограничаване на достъпа;  определяне на 

организацията на физическия достъп;  определяне на използваните технически 

средства за физическа защита – в специални стаи и шкафове под ключ;  

определяне на организацията за реагиране при нарушения. 

2. Персонална защита:  

 запознаване на персонала с особеностите при обработване на лични данни и 

с нормативната уредба в областта на защитата на личните данни, с настоящата 

политика и с др. свързани вътрешни нормативни актове;  конфиденциалност на 

информацията;  обучение на персонала. 

3. Документална защита:  

 определяне на срокове за съхранение;  правила за разпространение, 

процедури за унищожаване, проверка и контрол на обработването.  

От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и 

анонимизация на събраните лични данни. 

 

Кога изтриваме Вашите лични данни? 

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме по 

определен ред в законоустановените срокове, а ако няма такива в сроковете 

определени от нас с Вътрешните правила за създаване, ползване и поддържане на 

архив.  

Част от сроковете са:  
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 Минимум 50 години от записа и/или изпълнението – за данните, свързани с 

притежанието на сродните права, съгласно чл. 82 и чл. 89 от ЗАПСП. 

 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на 

счетоводни данни;  

 30 дни от записа при видеонаблюдение; 

 други нормативно установени срокове. 

 

Прехвърляне между държави 

ПРОФОН може да прехвърли данните Ви извън рамките на ЕС, единствено при 

спазване на законовите възможности и изисквания, както и при осигуряване на 

нужните технически, правни и организационни средства за защита на данните.  

Възможно е да предадем данни извън рамките на ЕС/ЕИП въз основа на предвидените 

дерогации в чл. 49, т. 1, буква „б“  от Регламента /предаването е необходимо за 

изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за 

изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните/ или 

алтернативно при наличие на съгласие от Ваша страна. 

 

Вашите права по отношение на личните данни 

По всяко време можете да поискате от  ПРОФОН да Ви предостави информация и 

достъп до личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да 

изискате  ПРОФОН да коригира, изтрие /ако е допустимо и възможно/ или 

актуализира такива лични данни.  ПРОФОН осигурява и Вашето право на възражение 

и ограничаване на обработването на лични данни.  

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и 

използване на Вашите лични данни спрямо ПРОФОН. Оттеглянето обаче няма да 

засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.  

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу 

обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.  

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от 

изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление 

може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния 

документ и електронните удостоверителни услуги. 

Информираме Ви, че по настоящото законодателство имате право и на жалба за 

начина, по който се обработват данните ви до надзорния орган Комисия за защита 

на личните данни, София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров 2 или www.cpdp.bg. 

 

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни 

http://www.cpdp.bg/
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Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във 

времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. 

Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно 

каква информация събираме, как и за какви цели ПРОФОН я използва и при какви 

обстоятелства /ако настъпят такива/ ще я споделяме с други страни. 

При въпроси и предявяване на права по отношение защитата на данните, можете да 

се обърнете към служителите на ПРОФОН по следните начини:   

E-mail:  gdpr@prophon.org; office@prophon.org 

Телефон: 02 981 45 41 

mailto:gdpr@prophon.org
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