
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
 С настоящото сдружение „Изкуството до мен“ – гр. Плевен, БУЛСТАТ 
176625219, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, ул.  ”Гренадирска” № 39, 
представлявано от Милена Сашкова Грамова-Михайлова, Ви предоставя информация 
за личните  данни, които ще  бъдат обработвани по време на шести Международен 
фестивал на китарата Плевен. 
 Това уведомление има за цел да Ви помогне да разберете защо и как може да 
използваме информацията за  Вас. 
 
 Какви лични данни обработваме? 
 Личните данни, които сдружение „Изкуството до мен – гр. Плевен обработва са 
следните: 
 1.Лични данни: 
 
Категория лични данни Видове 
Физическа идентичност  Име, презиме, фамилия, 

Телефонен номер 
Семейна идентичност Имена на членове на 

семейството, телефонен 
номер и имейл (при 
необходимост) 

Допълнителни  данни Възраст, националност, 
име на преподавател, 
репертоар 

 
 
 
 
  
 Специални категории данни, които обработваме: 
 
 Сдружение „Изкуството до мен“ – гр. Плевен обработва следните чувствителни 
лични данни на Вас, а именно снимки и видео материали. Снимки и видеоматериали на 
Ваши участия  в артистични изяви могат да бъдат обработвани от сдружение 
„Изкуството до мен“ само с Вашето писмено съгласие. 
 
 
 
 
 
 
 За какви цели ще използваме личните данни? 
 
 Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на 
провеждането на Международен фестивал на китарата Плевен, а също и за: 

- Участия в концерти. 
- Участия във видеоклипове, свързани с Ваши артистични изяви. 

 
 



 
С кого може да споделяме Вашите лични данни? 
Сдружение „Изкуството до мен“ – гр. Плевен зачита и пази поверителността на 

предоставените лични данни. 
При спазване на законовите изисквания е възможно сдружение „Изкуството до 

мен“ – гр. Плевен да разкрие лични данни на следните лица: 
- Общински и държавни институции; 
- Здравни органи; 
- Организации и сдружения с нестопанска цел. 
 
Международни трансфери на лични данни. 
За целите на образованието и обучението е възможно лични данни да бъдат 

споделени с партньори, намиращи се във и извън територията на Европейското 
икономическо пространство. 

За да бъде законосъобразно споделянето на личните данни на вашето дете извън 
Европейското икономически пространство следва да са изпълнени специфични 
изисквания за защита на личните данни. Ние ще извършваме международен трансфер, 
само когато сме уверени, че нивото на защита на предоставяните лични данни, 
прилагано от международния партньор и сходно с това на партньори, базирани в 
рамките на Европейското икономическо пространство. 

 
За какъв срок съхраняваме личните данни на вашето дете? 
Сдружение „Изкуството до мен“ – гр. Плевен съхранява отделните документи, 

които администрира, както следва: 
- Електронни записи на участници - 10 години след годината на приключване 

на събитието; 
- Снимки и видеоматериали от участия в концерти и обществени изяви – 50 

години, след което специална комисия разглежда необходимостта от 
запазването им и определя нов срок за съхранението им или ги предлага за 
унищожаване; 

- Документи от участия и получени награди – 10 (5) години след годината на 
участието или получаването на наградата. 

 
Сигурност и неприкосновеност на личната информация. 
Ние поддържаме подходящи административни, технически и организационни 

мерки, предназначени да спомогнат за опазването на сигурността и 
неприкосновеността на Вашите лични данни и да ги защитят от случайно или 
незаконно унищожаване, загуба, неразрешено коригиране, разкриване или достъп, 
злоупотреба и свяка друга незаконна форма на обработка. 

 
 
 
 
Вашите права по отношение на Вашите лични данни. 
При спазване на българското законодателство Вие имате следните права спрямо 

личните Ви данни, обработвани от сдружение „Изкуството до мен“  – гр. Плевен: 
1. да получите достъп до вашите лични данни, които сдружение „Изкуството до 

мен“  – гр. Плевен обработва и да получите копие от тях; 
2. при непълнота и неточност в данните, сдружение „Изкуството до мен“ – гр. 

Плевен обработва, същите да бъдат коригирани; 



3.  да поискате унищожаване на снимки и видеоматериали, когато законовите 
основания за съхраняването им са отпаднали 

Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните 
данни,  когато са налице съответните предпоставки за това. 

 
Как да се свързвате с нас? 
Можете да се свържете с нас на следния адрес:  
Гр. Плевен, ул. „Гренадирска 39“ а-6 
Email: artclosetome@gmail.com 
 
 
 
Актуализиране на уведомлението за поверителност. 
Настоящото уведомление може да се актуализира периодично и без 

предизвестие, съобразно промените в практиките за защита на личните данни на 
сдружение „Изкуството до мен“ – гр. Плевен.  Сдружението поема ангажимента да Ви 
уведоми своевременно за всички съществени промени в Уведомлението.  

 
 
 

Получихме екземпляр от Уведомлението за поверителност на сдружение „Изкуството 
до мен“ – гр. Плевен. 
 
 
 
Дата: ........................................ 
 
 
Име:............................................................................................................ 
 
 
Подпис: ................................................. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Д Е К Л А Р А Ц И Я – С Ъ Г Л А С И Е 
 
 
Долуподписанитият…………………………………………………………………………., 
участник в Международен фестивал на китарата, 
 
  Декларирам, че на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и Съвета от 27 април 2016 г., съм запознат/а с Уведомлението за 
поверителност на Сдружението и давам съгласието си за следното: 

1.Чувствителните лични данни да бъдат обработвани от сдружение „Изкуството 
до мен“ в качестовото му на Администратор на лични данни, за целите на 
провеждането на фестивала; ДА/НЕ 
 2.Снимки и видео материали от концерти, награждавания и други артистични 
изяви, в които участвам, да бъдат публикувани в сайта на фестивала, както и/или на 
официалната страница на фестивала във фейсбук. ДА/НЕ 
  
 
  Известно ми е, че при отказ от предоставяне на съгласие по 
горепосочените точки участието ми в Международен фестивал на китарата, може да 
бъде възпрепятствано. 

 
 

 
 
 

Дата: .........................     Декларатор:. ........................................ 
 
          
 

 
 


