
 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 

В качеството си на администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закон за 
защита на личните данни, Фондация „Стоян Камбарев“ (по – нататък „Фондацията“) се ангажира да 
Ви информира относно обработваните от нас  Ваши лични данни. 

Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност и развива 
дейност в сферата на изкуството като организира различни мероприятия с цел подпомагане на 
младите творци. 

За контакти с нас : 

Адрес: гр. София, ул. „Момина клисура“ № 14 

Електронна поща: foundationkambarev@gmail.com  

Интернет страница: www.kambarev.com  

 

Ние обработваме Ваши лични данни за следните цели: 

- реализиране на проект „Награда за кино „355“ “; 
- контакт с Вас;  
- промотиране на дейността на организацията чрез публикуване на снимков и видео 

материал; 
- сигурност и защита на нашия уебсайт; 
- упражняване на Вашите права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Фондацията в 

качеството й на администратор на лични данни; 
-  

Реализиране на проект „Награда за кино „355“ “ 

С цел осъществяване на проекта „Награда за кино „355“ “ ние  обработваме Ваши лични данни в 
качеството Ви на кандидат за участие в проекта. Съгласно условията за участие, при успешна 
регистрация, ние събираме следните Ваши лични данни: имена, години, имейл, телефон, други 
лични данни, които Вие  ни представите чрез публикуване на биография, експликация и 
късометражен филм. Законовото основание за обработка на посочените данни е получено от Вас 
съгласие. При отказ да предоставите личните си данни, няма да имате възможност за участие в 
проекта. Вие можете да оттеглите дадентото от Вас съгласие чрез активиране на линк, съдържащ се 
в полученото от кандидата електронно съобщение за успешна регистрация. Посредством 
активиране на посочения линк, Вашите лични данни ще бъдат изтрити.  

Данните Ви за регистриране в проекта ще бъдат предадени на членовете на журито, като те могат 
да бъдат предадени и на други лица, но само за целите на проекта. Ние ще съхраняваме Вашата 
лична информация за необходимия за реализиране на целите на проекта срок. 



При осъществяване на последващи проекти, ние се задължаваме да Ви информираме относно 
обработването на Ваши лични данни и при необходимост да поискаме съгласието Ви. 

Контакт с Вас 

Когато искате да се свържете с нас чрез предоставената форма за контакт, ние събираме следните 
Ваши лични данни: име, имейл, телефон за контакт, както и лични данни, които Вие ни предоставяте 
в съобщението. Основанието, на което събираме посочените по-горе лични данни, е легитимният 
интерес на фондацията за предоставяне на заявените от посетителя услуги.  

Ако не предоставите личните си данни и не декларирате, че сте запознати с нашата Политика за 
защита на личните данни, няма да имате възможност да се свържете с нас през уебсайта ни.  

Данните Ви за контакт с нас няма да бъдат предавани на трети страни. Ще съхраняване личната ви 
информация за срока, необходим за обработка и отговор  на вашето съобщение. 

Промотиране на дейността на организацията чрез публикуване на снимков и видео материал 

Ние публикуваме снимков и видео материал на нашия уебсайт въз основа на чл. 40, ал. 1 от 
Конституцията на Р. България. Фондация „Стоян Камбарев“ осъществява общественополезна 
дейност и посредством нашия сайт ние осъществяваме  информиране на посетителите за 
мероприятията и дейностите на организацията, които са в сферата на изкуството.  

Сигурност и защита на нашия уебсайт 

Уебсайтът www.kambarev.com  събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, 
кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, 
iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници.  

Основанието за събиране на IP е легитимният интерес на Фондацията във връзка със сигурността и 
защитата на сайта ни. Ние може да разкрием посочените по-горе данни, когато за нас възникне 
законово задължение при разследване на престъпления от компетентните органи. Данните Ви 
могат да бъдат предавани на трети страни с оглед функционирането и защитата на нашия сайт. 

 

Упражняване на Вашите права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред Фондацията в 
качеството й на администратор на лични данни: 

Ние събираме Ваши лични данни и при упражняване на правата Ви по чл. 15 – 22 от Регламента. 
Вие можете да упражните правата си чрез изпращане на имейл на 
foundationkambarev@gmail.com , като ние запазваме правото си да обработим Вашия имейл за 
целите на идентификацията Ви. Личните данни, събирани за обработване на исканията Ви за 
упражняване на Вашите права ще бъдат използвани само са целите на отговора на искането Ви. Те 
могат да бъдат предавани на трети лица, само ако е предвидено в закон. 

Съгласно чл 15 – 22 от Регламента, Вие имате следните права: 

- право на достъп; 
- право на коригиране; 



- право на изтриване; 
- право на ограничаване на обработването; 
- право на преносимост; 
- право на възражение; 
- право да не бъдете обект на автоматизирано вземане на решения, включително и 

профилиране; 
- право на жалба до надзорния орган; 
- при обработка на личните Ви данне въз основа на съгласие, право да оттеглите даденото 

съгласие. 

Използване на бисквитки 

Бисквитката (cookie) може да се определи като информация, изпратена от уеб сървър към Интернет 
браузър, а след това връщана  от бразура всеки път, когато той получи достъп до този сървъра. 
Бисквитката позволява на потребителя да запамети определени действия и предпочитания за 
даден интервал от време, като не се налага те да бъдат въвеждани всеки път при зареждане на 
уебсайта. 

Ние изпозлваме следните бисквитки за функциониране на нашия сайт: 

PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия, съхранена на уеб сървъра. В браузъра на 
потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка” може да се използва само в текущата 
сесия. 

 

Други бисквитки, които използваме въз основа на наш легитимен интерес, а именно – 
публикуване и възможност за преглед на дейностите на фондацията във връзка с осъществяване 
на мероприятия за подпомагане на младите творци : 

GPS – регистрира уникално ID на Вашето устройство, за да се осигури проследяването на GPS 
локация. Времето за запазване на тези бисквитки е 1 ден от последното влилзане в уебсайта. 
Съответните бисквитки са зададени от www.youtube.com . 

PREF – регистрира уникално ID за определяне на честотата на посещаемост на видеата от 
www.youtube.com . Времето за запазване на тези бисквитки е 8 месеца от последното ви влизане в 
уебсайта. Съотвените бисквитки са зададени от www.youtube.com . 

VISITOR_INFO1_LIVE – Използва се за оценяване на честотата при зареждане на интегрирани видеа 
от www.youtube.com. Времето за запазване на тези бисквитоки е 179 дни от последното влизане в 
уебсайта. Съответните бисквитки са зададени от www.youtube.com . 

YSC – използва уникално ID с оглед статистика на гледаните от www.youtube.com видеа. Времетео 
за запазване на тези бисквитки е изтичане на сесията на Вашия браузър. Съотвените бисквитки са 
зададени от www.youtube.com . 

Можете да използвате Вашия браузър за изтриване на всички бисквитки.  

Други уебсайтове 



Настоящата политика се отнася само до обработваните от сайта www.kambarev.com лични данни 
и не покрива препратки към други уебсайтове.  

 

Промени в политиката за защита на лични данни 

Ние запазваме правото си да променяме настоящата политика за защита на лични данни при 
настъпване на промени във връзка с обработването на лични данни. 

 

 

 


