
ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА  

НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ  

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ 

 

 

I. Защо да се запознаете с политиката за обработван и защита на лични данни на 

студенти, прилагана от Национална художествена академия? 

 

Национална художествена академия обработва лични данни на кандидат-студенти и 

студенти във връзка с провеждане на обучението им при спазване на изискванията на 

Закона за висшето образование и Правилника за дейността на Националната 

художествена академия, както и всички други приложими нормативни актове, приети 

по съответния ред. 

Национална художествена академия задължително обработва лични данни във връзка с 

имената, ЕГН, документ за самоличност, адрес, предходно образование, явяване на 

кандидатстудентски изпити, оценки от тях, предпочитания за прием в специалности, 

класиране като студенти, присъствие на занятия, положени изпити и резултати от тях, 

събрани кредити, телефонен номер, електронен адрес на студентите, както и 

информация относно здравословно състояние и семейно положение с оглед прилагане 

на предвидените от Закона за висшето образование облекчения. Допълнително и във 

връзка с изрични заявления на студенти може да бъдат обработвани лични данни като 

банкова сметка и имуществено състояние във връзка с класирането за и изплащането на 

стипендии и класирането за ползване на общежитие и настаняването в общежитие. 

Данните за контакт със студентите се използват само за целите на обучението, като при 

изрично съгласие допълнително можем да Ви предоставяме информация за събития, 

незадължителни обучения и други обстоятелства, които са свързани с провежданото 

обучение и практикуването на усвоените знания. 

Ваши лични данни могат да бъдат обработвани и във връзка с възползване от 

програмата Еразъм+ или за участие в друга международна инициатива, като в този 

случай същите ще бъдат предоставени на избраното от Вас висше учебно заведение. За 

всеки отделен случай ще Ви предоставяме допълнителна информация относно 

програмата и на кои лица е необходимо да предоставим Ваши лични данни в нейните 

рамки.  

В израз на нашия ангажимент да гарантираме най-високата степен на защита на Вашите 

лични данни във връзка със записването Ви като студент в Национална художествена 

академия и за целите на предоставяне на обучение, както и всички свързани с него 

дейности,, ние сме изготвили вътрешни правила и спазваме стриктни процедури за 

контрол върху обработването на лични данни, които са съобразени с изискванията на 

Общия регламент за относно защитата на данните (GDPR). По-долу в тази политика 

можете да намерите отговор на всички основни въпроси относно извършваното от нас 

обработване на лични данни – за какви цели са ни необходими данните, на какво 

основание и за какъв срок. Тук можете да проверите какви са Вашите права като 

студент във връзка с обработваните от нас лични данни и как да се свържете с нас, за да 

ги упражните.  



Ако не можете да намерите отговор на някой от своите въпроси, свързани с 

обработването на лични данни, в рамките на тази политика, можете да се свържете с 

нас по посочените по-долу начини. 

 

II. Данни за Национална художествена академия – адрес и контакти за 

кореспонденция 

 

Националната художествена академия е висше учебно заведение, което функционира 

при прилагане на изискванията на Закона за висшето образование 

Нашият адрес е: 

гр. София 1000, ул. „Шипка“ № 1 

За въпроси, свързани с извършваното обработване на лични данни, можете да се 

свържете с нас, както следва: 

1. На място на адреса на Национална художествена академия, в деканатите към 

факултетите на НХА и в Учебно-методичен отдел, в рамките на работното ни време 

2. На телефони 029885900 – Факултет за изящни изкуства; 028702106 – Факултет за 

приложни изкуства 

3. Чрез електронните ни пощи ffinearts@nha.bg,  fappliedarts@nha.bg  

 

III. Коя информация представлява лични данни и защо Национална художествена 

академия я обработва  

 

Национална художествена академия прилага своите стандарти за конфиденциалност по 

отношение на всяка информация, която ни стане известна в хода на нашата дейност. 

Независимо от това, тази политика има отношение конкретно към защитата на личните 

данни – и гарантиране правата на лицата, за които те се отнасят. 

Личните данни, които са предмет на тази политика, включват всяка информация, която 

се отнася до конкретно физическо лице и може да включва име, адрес, данни за 

контакт, както и здравословно състояние или семейно положение.  

В някои случаи личните данни, които обработваме, може да не са достатъчно, за да 

определим до кое лице се отнасят – например данни за електронна поща, записи от 

нашата система за видеонаблюдение, данни за посещения на нашия уебсайт. По 

отношение на тези данни прилагаме същите стандарти за защита, както и по отношение 

на всички други, но за да упражнявате правата си по т. VI от тази политика по 

отношение на такива данни, ще трябва да ни съдействате, за да можем да Ви 

идентифицираме. 

 

Вашите лични данни, както са посочени в точка I, са ни необходими, за да можем да 

изпълним нашите задължения във връзка със записването Ви като студент и Вашето 

обучение при нас, както и съхранение на информация за придобитото висше 

образование при спазване на изискванията на Закона за висшето образование. 

Предоставянето на посочените лични данни е условие, за да можем да Ви 

индивидуализираме като наш студент и да приложим облекчения, ако са налице 

предпоставки за това съгласно Закона за висшето образование. 
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Всички основни цели, за които обработваме Вашите лични данни са посочени в точка 

V от тази политика. 

 

IV. На кого предоставяме Вашите лични данни 

 

Национална художествена академия носи отговорност и ще извърши всички дейности 

по Вашето класиране, записване и обучение, както и последващо съхранение на 

информацията за придобитото от Вас образование. Независимо от това, ние имаме 

законово задължение да предоставяме информация за студенти на Министерство на 

образованието и науката, Националния осигурителен институт, Националния 

статистически институт, Национален център за информация и документация, 

Националната агенция за оценяване и акредитация, Агенция за социално подпомагане и 

Дирекция , „Социално подпомагане „ към съответна община, „Център за градска 

мобилност“ ЕАД към Столична община.  

Данни се предоставят и на посочената от Вас банка, както и обслужващата 

Националната художествена академия банка във връзка с плащанията на стипендии и 

наемите на общежития.  

При поискване от Ваша страна ще издадем и удостоверение за Вашето качество на 

студент, когато такова трябва да Ви послужи пред трето лице. Информация във връзка 

с настаняването на студенти може да бъде предоставена и на общински органи и 

органите на Министерство на вътрешните работи. 

Информация за работите на студенти може да бъде предоставяна на галерии и 

изкуствоведи в България и в чужбина. 

Освен това ние предоставяме данни за самоличността на студентите на дружествата, 

които извършват одит на академията. Достъп до съхраняваните от нас лични данни има 

и лицето, което извършва IT поддръжка. 

По отношение на всички лица, на които предоставяме Вашите лични данни, ние 

гарантираме прилагането на най-висок стандарт за опазване на поверителност, както и 

най-кратки срокове за реакция, когато се налага да се реагира във връзка с Вашите 

права по т. VI от тази политика. 

 

V. За какви цели и за какъв срок обработваме лични данни 

 

1. Във връзка с кандидатстването и записването на студенти и тяхното обучение 

 

Вашите лични данни са ни необходими, за да Ви индивидуализираме като кандидат-

студент, съответно да Ви класираме и запишем като студент, както и за да водим на 

персонално досие на положени изпити и съответното оценяване, съответно издаване на 

диплома и удостоверяване на придобитото образование. Ние съхраняваме Вашите 

лични данни с цел надлежно изпълнение на законовите си задължения с оглед 

обстоятелството, че сте наш студент при спазване на Закона за висшето образование, 

като издаваме изисканите от Вас или трети лица уверения за Вашето качество на 

студент и придобитото образование. 

Данните за контакт със студентите се използват с оглед организацията на учебния 

процес и само за целите обучението, като ако са необходими за друга цел, то ние ще 

извършваме последващо обработване само ако съществува законова основа за това, 



като ще Ви информираме за това последващо обработване и при необходимост ще 

поискаме Вашето съгласие. Вашите лични данни се обработват за посочените цели на 

основание Вашето записване като студент в Национална художествена академия и на 

нашия ангажимент да спазваме изискванията на Закона за висшето образование и 

всички други приложими нормативни актове във връзка с обучението Ви като студент. 

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани съобразно политиката за защита на личните 

данни на студенти.. 

Срокът, за който съхраняваме тези 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. Национална художествена академия поддържа архив на своите студенти 

от момента на своето основаване, като с оглед защитата на интереса на нашите 

студенти и обществен интерес посочената информация не подлежи на изтриване. 

 

2. За целите на достъп до библиотеката на НХА 

 

Вашите лични данни могат да се обработват във връзка с изразено от Ваша страна 

желание да ползвате библиотеката на Националната художествена академия, като 

обработването ще се извършва само за гарантиране спазването на правилата за достъп 

до и връщане на съхраняваните в библиотеката произведения. 

За посочената цел Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срок от 5 години след 

прекратяване на Вашата карта и след връщане на последната книга, която сте взели от 

библиотеката. 

 

3. За целите на класиране и изплащане на стипендии и класиране и настаняване в 

общежитие 

 

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани във връзка с постъпило от Ваша 

страна заявление за кандидатстване за стипендия или за настаняване в общежитие. В 

тези случаи Вашите лични данни ще бъдат използвани за проверка дали отговаряте на 

изискванията за право на стипендия или настаняване в общежитие, класирането Ви и 

предоставяне на съответното право. Вашите лични данни ще бъдат обработвани и във 

връзка проследяване на направените към Вас/от Вас плащания съобразно посочените 

банкови сметки. 

За посочената цел Вашите лични данни ще бъдат обработвани за срок от 6 години след 

прекратяване на изплащането на стипендия или прекратяване ползването на 

общежитие.  

 

4. За изпълнение на законови задължения 

Вашите данни следва да бъдат обработвани за целите на подаване на информация до 

Министерство на образованието и науката съгласно изискванията на Закона за висшето 

образование и другите нормативни актове, приложими към обучението на студенти, и 

на нашето счетоводство съобразно разпоредбите на Закона за счетоводството. Ваши 

лични данни могат да бъдат предоставени и на Националния осигурителен институт и 

Националния статистически институт съобразно съответните нормативни актове. Във 



всички случаи Вашите лични данни се обработват при спазване изискванията на 

съответния закон относно срока за съхраняване на лични данни на студенти. 

Съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството на хартиен и/или на технически носител в 

предприятието се съхранява информация в следните срокове: счетоводни регистри и 

финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи 

финансови инспекции - 10 години; всички останали носители на счетоводна 

информация - 3 години. 

 

5. За защита законните интереси на Национална художествена академия  – 

Основна цел на съхранението на Ваши данни е и гарантиране, че предоставеното от нас 

образование отговаря на изискванията на закона и вътрешните актове на Национална 

художествена академия. Вашите лични данни може да са ни необходими, за да докажем 

пред съответните контролни органи или трети лица, че изпълняваме законовите си 

задължения, както и Във връзка с изясняване на претенции от или срещу Национална 

художествена академия. 

 

6. За предоставяне на информация относно възможности за допълнителна 

квалификация и други събития в света на художествените изкуства 

Доколкото Национална художествена академия изпраща информация за събития, 

незадължителни обучения и други обстоятелства, които са свързани с провежданото 

обучение и практикуването на усвоените знания чрез електронна поща, ние изрично 

изискваме Вашето съгласие за обработване на Вашите лични данни. 

В случаите, в които обработването на Вашите лични данни се извършва на основание 

съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. В този случай 

незабавно ще преустановим обработването на данни за съответната цел, което обаче 

няма да засегне законосъобразността на обработването преди оттеглянето на 

съгласието, както и обработването на друго основание – например когато имаме 

договорно или законово задължение да го извършваме. Винаги можете да възразите 

срещу обработването на Ваши лични данни за целите на предоставяне на информация 

от наша страна, като в тези случаи веднага ще преустановим съответното предоставяне 

на информация. 

В отделни случаи може да се прилагат и други цели за обработване на Ваши лични 

данни, като за такива случаи ще Ви уведомяваме изрично. 

 

7. За контрол на качеството на обучението 

 

Анонимизирани статистически данни за студенти се обработват във връзка с преценка 

кои специалности в Национална художествена академия  се отличават със специални 

постижения, съответно за да ни предоставят възможност да подобрим качеството на 

предоставянето обучение. В тези данни могат да се съдържат и псеводнимизирани 

лични данни на студенти. 

Посочените данни се обработват с оглед законен интерес на Национална художествена 

академия за срок от 10 години. 

 

VI. Какви са Вашите права във връзка с обработваните от нас лични данни 

 



По всяко време, докато обработваме Вашите лични данни, Вие имате право на 

следното: 

 

1. Да получавате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и за 

какви цели 

По правило тази информация ще бъде предоставена при Вашето кандидатстване и 

последващо записване, но по всяко време можете да отправяте запитвания дали 

обработваме Ваши лични данни, като ние ще Ви информираме какви са тези данни и 

защо ги съхраняваме/използваме. 

 

2. Да искате да коригираме неверни или неточни Ваши лични данни 

 

3. Да искате да изтрием Вашите лични данни 

Когато няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, Вие 

можете по всяко време да искате да изтрием цялата информация за Вас, която 

съхраняваме. Ако Вашето обучение при нас е завършило и нямаме законово 

задължение да запазим тази информация, тя ще бъде изтрита.  

 

4. Да искате да ограничим обработването на Вашите лични данни, като ги 

съхраняваме без да ги обработваме по друг начин 

Ако няма основание да продължим да обработваме Вашите лични данни, но не искате 

те да бъдат изтрити – например с оглед бъдещо кандидатстване за различна 

специалност – по всяко време можете да поискате да спрем всяка друга форма на 

обработване и само да съхраняваме Вашите данни. В този случай ще можем да ги 

обработваме само с Ваше съгласие или по силата на закона. 

 

5. Да искате да Ви предоставим Вашите лични данни 

Ако искате второ мнение или просто да получите копие от всички данни, които 

обработваме за Вас, винаги можете да поискате това. В този случай трябва да посочите 

дали можем да Ви предоставим данните на хартиен носител или на електронен носител 

в стандартен файлов формат (.pdf, .doc). 

 

6. Да възразите срещу обработването на Вашите лични данни 

Когато обработваме Вашите лични данни с оглед защита на интересите на Национална 

художествена академия, по всяко време можете да възразите срещу обработването.  

 

7. Поискате прехвърляне на личните Ви данни  

В случай, че е технически осъществимо - ние ще прехвърлим на Вас или на друго 

посочено от Вас лице личните Ви данни от една информационна среда в друга такава, 

като ще ги предоставим в широко използван, структуриран и пригоден за машинно 

четене формат, при отправено поискване и в случай че е възможно да бъдат пренесени 

в електронен и структуриран вид и за нас не е налице легитимен интерес да задържим 

тази информация или не противоречи на други наши задължения, установени със закон. 

 

8. Да оттеглите дадено от Ваша страна съгласие за обработване на лични данни 



В редките случаи, в които може да сте дали съгласие за събиране, обработване и 

прехвърляне на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да 

оттеглите Вашето съгласие относно този конкретен вид обработване. След като 

получим уведомление, че сте оттеглили Вашето съгласие, ние ще спрем да обработваме 

Вашата информация за целта, с която първоначално сте се съгласили, освен ако не 

съществува друго основание за обработване на Вашите лични данни, за което ще Ви 

уведомим своевремнно. Оттеглянето на съгласието Ви не засяга законосъобразността 

на предприетото от НХА обработване на лични данни преди получаване на оттеглянето 

от НХА. 

 

Настоящата политика за защита на личните данни е съобразена с обстоятелствата, че 

Национална художествена академия не извършва дейности по директен маркетинг, 

нито използва Вашите лични данни в процедури за автоматизирано вземане на 

решения. 

Вашите лични данни винаги се обработват за изпълнение на задължения на Национална 

художествена академия, съответно Ваше отделно съгласие не е необходимо, доколкото  

в случай че не желаете да ни предоставите Вашите лични данни, за нас ще е налице 

невъзможност да Ви запишем за обучение като студент. 

 

За да упражните, което и да е от посочените права, молим да ни изпратите на хартиен 

носител или чрез e-mail съответен попълнен от Вас формуляр. Самият формуляр 

можете да намерите на следния адрес: 

Дори искането Ви да не е на посочения формуляр, ние ще го разгледаме, ако можем да 

Ви идентифицираме и да разберем кое от посочените права упражнявате. Молим Ви да 

посочите данни за контакт с Вас – e-mail и/или телефонен номер, ако е необходимо да 

уточним нещо по Вашето искане. 

Искането Ви ще бъде разгледано в срок от 1 месец. Ако имаме затруднения при 

изпълнението на Вашето искане, този срок може да бъде удължен с до 2 месеца, като 

ние поемаме ангажимент да Ви уведомим за това удължаване в рамките на 1 месец от 

получаване на Вашето искане. 

Искането Ви може да бъде отхвърлено в следните случаи: 

- Ако не можем да Ви идентифицираме; 

- Ако от Ваша страна са постъпили голям брой искания за кратък период от време. 

 

Независимо от всичко посочено, по всяко време можете да изисквате информация за 

това как съхраняваме Вашите лични данни. Ако считате, че нарушаваме Вашите права, 

можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, която 

осъществява надзор над извършваното от нас обработване на лични данни. 

 

Комисия за защита на личните данни 

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518 

Приемна - работно време  9:00 - 17:30 ч. 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

 

http://www.cpdp.bg/


Длъжностно лице по защита на данните 

Име: Живко Павлов 

Ел. поща: dpo@gdp.bg 

Тел: + 359 2 492 0 112 

 

mailto:dpo@gdp.bg

