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     Уведомление за защита на 

личните данни 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

събирани и обработвани по договор за членство в ПРОФОН 

 
 

1. Администратор на личните данни, събирани и обработвани по 

договор за членство в ПРОФОН, е ПРОФОН. Координатите за връзка с 

Длъжностно лице за защита на данните в ПРОФОН са посочени на 

страницата на ПРОФОН в Интернет www.prophon.org. 

 

2. Събираните и обработваните от ПРОФОН лични данни за целите и 

правните основания посочени по-долу могат да бъдат:  

• 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; • банкови детайли; • 

телефонен номер за връзка и адрес; • електронен адрес (e-mail) • 

гражданство/държава на раждане и статус/държава на пребиваване 

и др. 

 

3. ПРОФОН обработва данните само за целите, за които са събрани, и 

не ги използва за други цели. Тези цели са изцяло свързани със 

защитата и колективно управление на права. По-конкретно част от 

тези цели са: 

- сключване и администриране на договора; 

- представителство пред други дружества за колективно управление 

на права; 

- представителство пред ползвателите от различни сектори 

(телевизии, радиостанции, туристически и търговски обекти и др.); 

- разпределение на възнаграждения, въз основа на отчети за 

използваните произведения, които ползвателите ни предоставят, 

съгласно Правилата за разпределение; 

- изплащане на възнаграждения. 

 

4. ПРОФОН обработва и други лични данни при наличие на някое от 

алтернативните правни основания по Общия регламент за защита на 

личните данни (ОРЗД) и Закона за личните данни (ЗЗЛД) и по-

специално: 

- Законови задължения; 
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- Изпълнение на договор, включително преддоговорните отношения 

преди сключването му; 

- Законен интерес на Администратора. 

 

5. ПРОФОН зачита и пази поверителността на предоставените лични 

данни. При спазване на изискванията на ОРЗД и ЗЗЛД е възможно 

разкриването на предоставените лични данни на следните категории 

получатели: Министерството на културата; Съвета за електронни 

медии; Комисия за защита на конкуренцията; Националната агенция 

по приходите и Националния осигурителен институт; Министерство на 

външните работи и Министерство на вътрешните работи, счетоводни 

кантори, одитори, адвокатски кантори, партньори в сферата на 

информационните технологии и др. 

 

6. 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 Ви е възможно да споделим личните данни с тези 

организации и дружества. Целта е изчисляване и заплащане на 

дължимите по закон възнаграждения.  

 

ПРОФОН може да прехвърли данните на артист-

изпълнител/продуцент/лицензиант извън рамките на ЕС, единствено 

при спазване на законовите възможности и изисквания, както и при 

осигуряване на нужните технически, правните и организационни 

средства за защита на данните.  

Възможно е ПРОФОН да предаде 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 администратoра или за изпълнението на 

преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните) или 

алтернативно при наличие на съгласие от страна на автора. 

Подробна информация по отношение на данните като срок за 

съхранение, мерки за защитa и правата върху тях може да бъде 

открита в Политиката на ПРОФОН за защита на данните на уебсайта 

(http://www.prophon.org/about/lichni-danni) или при поискване в офиса 

на сдружението.        

 

http://www.ifpi.org/
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