ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА КАНДИДАТИ ЗА ДОКТОРАНТИ И КАНДИДАТДОКТОРАНТИ – ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ВАШИТЕ ПРАВА
В ТАЗИ ВРЪЗКА
I. НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ обработва лични данни на своите
докторанти във връзка със записването им и обучението им, при спазване на
изискванията на Закона за висшето образование, Закона за развитието на академичния
състав на Република България и Правилника за дейността на Националната
художествена академия, както и всички други приложими нормативни актове, приети по
съответния ред.
Ние събираме и обработваме предоставените от Вас лични данни единствено за целите
на приема на кандидати за докторанти, записването и обучението на докторанти в
Национална художествена академия и при изпълнение на изискванията на Регламент №
2016/679 на Европейския парламент и Съвета. Тази информационна карта има за цел да
разясни какво се случва с Вашите лични данни и как можете да получите допълнителна
информация в тази връзка. Не се притеснявайте да зададете всички въпроси, които са
свързани с Вашите лични данни и на лицето, което Ви предоставя тази карта – то ще
може да Ви насочи към служител, който да Ви отговори. На края на тази информационна
карта можете да намерите нашите данни за контакт във връзка с отправяне на запитвания
по електронен път или по телефона.
II. Във всички случаи, за да можем да организираме процедурата по прием на кандидати
за докторанти и да Ви запишем като докторант, на нас ни трябва информация за Вашето
име, ЕГН, за да Ви индивидуализираме. Освен това ни е необходима информация
относно Вашите дипломи за предходни образователни степени, включително Вашата
снимка, Вашите резултати от съответните образователни курсове, Ваш подпис, номер на
диплома и данни относно издалото я учебно заведение, като в тази връзка ще изискаме
копие от дипломата Ви в цялост. Може да са ни необходими и данни за Вашето
здравословно състояние и семейно положение – в случай, че имате право да се
възползвате от облекчен ред при упражняване на Ваши права или задължения като
докторант съгласно Закона за висшето образование, Закона за развитието на
академичния състав на Република България и други нормативни актове. С оглед
организацията на учебния процес ще ни бъдат необходими данни за контакт с Вас като
адрес, телефон или имейл. За придобиване на образователна и научна степен „доктор“
ще е необходимо да представите и своя дисертация, която ще бъде разгледана от научно
жури при спазване на ЗРАСРБ.
След успешен прием като докторант в НХА, ние кореспондираме с Вас чрез
предоставена от нас служебна електронна поща. С оглед организацията на учебния
процес, ще ни бъдат необходими Ваши данни за контакт като адрес и/или телефон.
Във връзка със записването Ви като докторант, съобразно изискванията на закона се
налага да предоставим Ваши лични данни за обработване от трето лице – Министерство
на образованието и науката, Национален осигурителен институт, Национален
статистически институт, IT поддръжка. Държавните органи, които получават Вашите
лични данни, носят отговорност за тяхното съхранение и обработване в рамките на
предвиденото от закона. Предоставянето на Вашите лични данни на лица, които работят
по договор с НХА в тези случаи е необходимо за записването Ви като докторант и
провеждане на обучението, като ние гарантираме, че тези лица полагат същата грижа за
запазване на Вашите права.

Ние обработваме Вашите лични данни с оглед изброените по- горе цели въз основа на
законово задължение спрямо нас, предоставено съгласие от Вас или наш законен
интерес.
III. Срокът, за който съхраняваме Вашите лични данни е за периода на провеждане на
обучението, след което същите се архивират и използват само за счетоводни и данъчни
цели или с оглед на изпълнение на друго законово задължение или за гарантиране на
качеството на обучението. Обичайно съхраняваме данните за Вас за срок от 8 години. За
същия период ще се съхраняват Вашите лични данни и в случаите, че се откажете от
кандидатстването или по друга причина не бъдете приети като докторант на НХА. Ние
съхраняваме Вашите лични данни с цел класирането на кандидатите за докторанти и
предоставяне на обучение, както и надлежно изпълнение на законовите си задължения с
оглед обстоятелството, че сте наш докторант. Основна цел на съхранението на Ваши
данни е и да гарантираме, че предоставеното от нас образование отговаря на
изискванията на закона и вътрешните актове на Национална художествена академия.
Повече информация за сроковете за съхранение на информация можете да намерите в
Политиката за обработване и защита на лични данни на студенти, която се прилага и по
отношение на докторантите.
IV. Във връзка с предоставните ни лични данни Вие имате право да:
1. Поискате информация за това дали притежаваме конкретни Ваши лични данни, а
ние ще Ви информираме какви са тези данни и защо ги съхраняваме/използваме.
2. Поискате коригиране на неверни или неточни лични данни – освен правото да
проверите какви Ваши лични данни съхраняваме, в случай на установени
несъответствия, те могат да бъдат коригирани във всеки един момент.
3. Поискате изтриване на Вашите лични данни – това право Ви позволява да
поискате от нас да изтрием или премахнем лични данни, ако не съществува основание да
продължим да ги обработваме.
4. Възразите срещу обработването на Вашите лични данни – в случай че нещо във
вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването, може да
упражните това право във всеки един момент.
5. Поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни – това право Ви
позволява да поискате от нас да преустановим обработването на определена категория
данни и за конкретни цели, като данните ще продължат да се съхраняват от НХА.
VI. Редът за упражняване на права по защита за личните данни е описан в нашата
Политика за обработване и защита на лични данни на студенти, която е приложима и по
отношение на докторанти. Молбата ни е да ни предоставите достатъчно информация,
чрез която да Ви идентифицираме, да посочите кое точно право упражнявате и да ни
посочите контакт за обратна връзка с Вас, за да можем да Ви уведомим, когато изпълним
Вашето искане.
VII. Вашите лични данни не се използват за извършване на директен маркетинг, за
Вашето профилиране, нито подлежат на автоматизирана обработка.
VIII. Адрес за въпроси и сигнали:
НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

гр. София 1000, ул. „Шипка“ № 1
Отдел „Учебно-методичен“, телефон 02 / 9881702, e-mail:s.mateeva@nha.bg

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Име: Живко Павлов
Ел. поща: dpo@gdp.bg
Тел: + 359 2 492 0 112
IX. Извършваните от нас дейности по обработване на лични данни подлежат на надзор
от Комисията за защита на личните данни. Ако не Ви съдействаме при упражняване на
Вашите права, Вие можете да подадете жалба до този орган на следните адреси:
Комисията за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Електронна поща - kzld@cpdp.bg
С подписване на този формуляр, Вие декларирате, че сте запознат/а с информацията за
обработване на лични данни на наши студенти, която се прилага и по отношение на
докторанти и е поставена на общодостъпно място в сградите на Национална
художествена академия и на електронния ни адрес - https://www.nha.bg/.
Декларирам, че съм запознат с горепосоченото: …………………
/подпис/
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