
Генерална дирекция за комуникация 

Дирекция на бюрата за връзка 

Декларация за поверителност на личните данни 

Регламент (ЕС) № 2018/1725 (наричан по-нататък „Регламентът“) се прилага за 
обработването на личните данни от страна на Европейския парламент. 

Съгласно член 15 и член 16 от Регламента Европейският парламент предоставя на субекта 
на данни следната информация: 

• Контролиращият орган е Европейският парламент 

Генерална дирекция за комуникация 
Дирекция на бюрата за връзка 
Лице, отговарящо за обработката на данни: Г-н Стивън КЛАРК Електронна поща: 
patronage@ep.europa.eu  

• Целта на обработката е управление на патронажа на ЕП. 

• Лични данни, събирани и използвани за операцията по обработка: 

- Фамилия 

- Собствено име  

- Пощенски адрес 

- Телефон 

- Електронна поща 

 

• Председателството на Европейския парламент ще бъде получател на данните.  

• Субектите на данни имат право на достъп, на коригиране или заличаване на данните, 

отнасящи се до тях, като се свържат с лицето, посочено като отговарящо за операцията 

по обработка.  

• Можете да изберете по всяко време да спрете да получавате новини относно събития, 

организирани от Европейския парламент, като пишете на бюрото за връзка във Вашата 

държава на пребиваване. 

• Правното основание за операцията по обработка е Решение PE 422.553/BUR на 

Бюрото на Европейския парламент. 

• Срокът за съхранение на данните е 5 години от датата на получаване на заявлението. 

• Можете по всяко време да оттеглите съгласието си (без да се засяга 

законосъобразността на обработването на данни въз основа на предварително 

съгласие) и да упражните правото си на достъп, на коригиране или заличаване на 

данните, които се отнасят до Вас, на ограничаване или възражение срещу 

обработването им, като се свържете с обработващия лични данни орган  

patronage@ep.europa.eu   Можете също да се обърнете към длъжностното лице за 

защита на данните на Европейския  парламент data-protection@ep.europa.euи 

да подадете жалба в Европейския надзорен орган по защита на данните 

(ЕНОЗД).edps@edps.europa.eu 
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