
Генерална дирекция по финанси

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Това е обща декларация за поверителност за обработването на лични данни,
свързани с управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки,
предоставяне на безвъзмездни средства и подбор на експерти, както и за
управлението на изпълнението на договори (обществени поръчки и експерти) и
изпълнението на споразумения (безвъзмездни средства).

Обработване: Управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки,
предоставяне на безвъзмездни средства и подбор на експерти, както и управление на
изпълнението на договори (обществени поръчки и експерти) и изпълнението на
споразумения (безвъзмездни средства).

Администратор на данни: Европейският парламент, по-специално субектът, посочен
в обявлението в Официален вестник, поканата за участие или поканата за представяне
на оферти, отнасяща се до процедурата по възлагане, договора или споразумението.
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1. Въведение

Европейският парламент е поел ангажимент да защитава Вашите лични данни и да
зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Вашите лични данни се обработват в
съответствие с Регламент (ЕС) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от
23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването
на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно
свободното движение на такива данни.

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причината за обработването
на личните Ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме
защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви
са правата Ви във връзка с личните Ви данни. В нея са посочени и координатите за
връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните
правата си, с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган
по защита на данните.
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Настоящата декларация за поверителност се отнася до операцията по обработване
„управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки, предоставяне на
безвъзмездни средства и подбор на експерти, управление на изпълнението на договори
(обществени поръчки и експерти) и изпълнение на споразумения (безвъзмездни
средства)“, извършвана от Парламента съгласно условията по-долу.

2. Цел на операцията по обработване

Обработването на лични данни от Европейския парламент е необходимо при
управлението на процедурите за възлагане (обществени поръчки, безвъзмездни
средства, експерти) и при управлението на изпълнението на договори (обществени
поръчки, експерти) и изпълнението на споразумения (безвъзмездни средства),
сключени по време на процедурите. Тези операции по обработване са отговорност на
Европейския парламент в качеството му на администратор по отношение на събирането
и обработването на лични данни.

Субектът на данните е длъжен да предостави лични данни за целите на участието в
съответната процедура – член 15, параграф 2, буква д) от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на
решения, включително профилиране.

Ако сте външен субект на данни, след като Парламентът получи от Вас информация,
свързана с процедура по възлагане, договор или споразумение (например документ за
кандидатстване, съобщение), личните данни могат да бъдат събирани и обработвани
от службите на Парламента за целите на управлението на процедурата, договора или
споразумението.

Ако сте вътрешен субект на данни, службите на Парламента могат да събират и
обработват лични данни в рамките на използването от Ваша страна на ИТ инструменти
на системата eSubmission на институцията  които служат за управлението на
процедурите за възлагане, изпълнението на договори (обществени поръчки, експерти)
и изпълнението на споразумения (безвъзмездни средства).

3. На какво правно основание обработваме Вашите лични данни?

Операциите по обработване на лични данни, извършвани в рамките на обществени
поръчки, предоставяне на безвъзмездни средства и подбор на експерти и управление
на изпълнението на договорите и изпълнението на споразуменията, са необходими и
законосъобразни съгласно член 5, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС)
2018/1725:

 обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес
или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на
институцията или органа на Съюза;

 обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се
прилага спрямо администратора;

 обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на
данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на
данните преди сключването на договор.
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Правното основание за операциите по обработване на лични данни е Финансовият
регламент1, по-специално:

 членове 33 и 36 относно принципите на добро финансово управление и качество
на изпълнението,

 членове 160—179 за процедурите за възлагане на обществени поръчки,
 членове 180—200 за заявленията за безвъзмездни средства,
 Членове 237—238 за подбора на експерти.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

Външните субекти на данни предоставят лични данни, когато:
 участват в процедура за възлагане на обществена поръчка, предоставяне на

безвъзмездни средства или подбор на експерти; и
 изпълняват договор (обществена поръчка, експерт) или изпълняват

споразумение (безвъзмездни средства), което им е възложено.
Вътрешните субекти на данни предоставят лични данни, когато:

 управляват процедура за възлагане на обществена поръчка, предоставяне на
безвъзмездни средства или подбор на експерти;

 управляват изпълнението на договор (обществена поръчка, експерт) или
изпълняват споразумение (безвъзмездни средства);

 разработват, поддържат и подпомагат използването на ИТ инструменти на
системата eSubmission на институцията, които служат за посочените цели; и

 използват ИТ инструментите на системата eSubmission на институцията с цел
придобиване чрез процедура за възлагане на обществена поръчка или договор,
или за изпълнение на задачи по мониторинг, одит или инспекция в съответствие
с правото на Европейския съюз.

Категории лични данни

В зависимост от това дали субектът на данните е външен или вътрешен за Парламента,
могат да бъдат обработвани различни данни, включително:

Външен за Парламента субект на данни:

 Идентификационни данни: име, фамилия, номер на паспорт, номер на лична
карта, IP адрес; длъжност;

 Данни за връзка (електронен адрес, служебен телефонен номер, номер на
мобилен телефон, факс, пощенски адрес, наименование на дружеството и
отдел, държава на пребиваване, интернет адрес);

 Удостоверения за социалноосигурителни вноски и платени данъци,
свидетелство за съдимост;

 Финансови данни: номер на банкова сметка (IBAN и BIC код), номер по ДДС;
 Информация за оценката на критериите за подбор или критериите за

допустимост: експертни познания, технически умения и езици, образование,
професионален опит, включително информация за настояща и предишна
служба;

 Клетвена декларация или равностойна декларация по отношение на критериите
за отстраняване, критериите за подбор и/или критериите за допустимост; и

1Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, ОВ L 193,
30.7.2018 г., стр. 1.
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 Данни, свързани със системата: потребителско име и парола за Системата на
Европейската комисия за автентификация (EU Login) (запазена само в EU Login),
данни за сигурност/регистрационни файлове (за одитни пътеки).

Вътрешен за Парламента субект на данни:

 Идентификационни данни: име, фамилия, електронен адрес, IP адрес;
 Административни данни: организация, дирекция, отдел и др.
 Процедурни данни; възлагащ орган;
 Задачи и роля; и
 Данни, свързани със системата: потребителско име и парола за Системата на

Европейската комисия за автентификация (EU Login) (запазена само в EU Login),
данни за сигурност/регистрационни файлове (за одитни пътеки).

5. Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

Вашите лични данни ще се съхраняват пет години от датата, на която Европейският
парламент е взел решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението
на бюджета за финансовата година, за която се отнасят документите. След изтичането
на този период личните данни ще бъдат заличени. Личните данни могат да се използват
за статистически цели, като в този случай те ще бъдат напълно анонимизирани.

Независимо от горепосочения период на съхраняване, следва да се отбележи, че:
 като част от неговите общи практики за управление на документи, дадено досие

на Европейския парламент, свързано с процедура по възлагане, договор или
споразумение, което включва данни, може да бъде подбрано или включено в
извадката в края на периода на съхраняване, в резултат на което някои данни
могат да бъдат съхранявани в историческите архиви на Парламента;

 всеки период на съхраняване на данни може да бъде временно удължен, ако се
извършва мониторинг, одит или инспекционни задачи в съответствие с правото
на Европейския съюз (например вътрешни одити, орган за разглеждане на
финансови нередности, посочен в член 93 от Финансовия регламент, експертна
комисия за отстраняване, посочена в член 143 от Финансовия регламент,
Европейска служба за борба с измамите – OLAF); и

 всяко действие, извършвано в ИТ системите eSubmission на институцията от
страна на субектите на данни с тяхното потребителско име за Системата на
Европейската комисия за автентификация (EU login) се записва без определен
срок на съхраняване, за да се даде възможност за търсене по финансови,
договорни и счетоводни въпроси, както и за целите на одитните пътеки.

6. По какъв начин предпазваме и защитаваме Вашите лични данни?

Когато данните са в електронна форма, те се съхраняват на сървъри на Европейския
парламент. Изискванията за сигурност гарантират, че само определени лица имат
възможност за достъп до данните, съхранявани с цел извършване на операциите по
обработване.

Когато данните са на хартиен носител, те се съхраняват в помещенията на
компетентните служби на Европейския парламент. Достъпът до помещенията и вътре в
тях се контролира.
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7. Кой има достъп до Вашите данни и на кого се предоставят те?

За описаната по-горе цел достъп до личните Ви данни се предоставя на следните лица,
без да се засяга евентуалното им предаване на органите, натоварени с мониторинг или
инспекция в съответствие с правото на Европейския съюз:

 служители на Парламента, а в случай на междуинституционални процедури – и
служители на други участващи институции, агенции и органи, както и външни
експерти и изпълнители, които работят от името на Парламента за целите на:

1) управление на процедури за възлагане на обществена поръчка,
предоставяне на безвъзмездни средства и подбор на експерти;

2) управление на изпълнението на договор (обществена поръчка и експерти)
и изпълнение на споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства;

3) разработване, поддръжка и подпомагане на използването на ИТ
инструментите на системата eSubmission на институцията.

 за договори, възложени в рамките на процедура за възлагане на обществена
поръчка, служителите на Парламента, които могат да използват договора или
могат да използват информацията (с изключение на личните данни), свързана с
договора, единствено за целите на бъдещи процедури за възлагане на
обществени поръчки;

 органи, отговарящи за мониторинг, одит или инспекция в съответствие с правото
на Европейския съюз;

 членове на обществеността, които получават данни на изпълнители или
бенефициери, които се оповестяват публично в съответствие с Финансовия
регламент, по-специално член 38, параграф 2 и член 163. Данните се публикуват
на съответния уебсайт на Европейския парламент. За повече информация за
поддържането на този регистър, вж. Регистъра за защита на
даннитеhttps://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do

В контекста на вътрешните финансови проверки получателите на лични данни могат да
сравняват данните с всяка информация, достъпна от публични източници, включително
в социалните медии.

8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ имате конкретни права съгласно глава III (членове 14—25) от
Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално правото на достъп, коригиране или
заличаване на Вашите лични данни и правото на ограничаване на обработването на
личните Ви данни.

Имате право да възразите срещу законосъобразното обработване на Вашите лични
данни на основания, свързани с Вашето конкретно положение.

Обръща се специално внимание на последиците от искане за заличаване, тъй като това
може да доведе до промяна на условията на офертата и до отхвърляне в съответствие
с членове 151 и 141 от Финансовия регламент.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни,
а в случай на конфликт – с длъжностното лице по защита на данните. Ако е необходимо,
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можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните.
Координатите за връзка с тях са посочени в точка 9 по-долу.

9. Информация за връзка

Администратор на данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате
коментари, въпроси или притеснения, или ако желаете да подадете жалба във връзка
със събирането и използването на Вашите лични данни, моля,  свържете се с
администратора на лични данни, като използвате координатите за връзка, посочени
например в обявление в Официален вестник на Европейския съюз, покана за участие
или покана за участие в търг във връзка с процедурата за възлагане, поръчката или
споразумението и като уточните изрично искането си.

Длъжностно лице за защита на данните на Европейския парламент.

В случай на запитвания във връзка с обработването на лични данни субектите на данни
могат да се свържат с администратора на данни. Те могат също така да се свържат с
длъжностното лице по защита на данните на Европейския парламент по въпроси,
свързани с обработването на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на
адрес: European Parliament, KAD 06A001, Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg, тел.:
+352 4300 23595, електронна поща: data-protection@ep.europa.eu.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)
Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните
(т.е. можете да подадете жалба) на електронен адрес edps@edps.europa.eu, ако
считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на
обработването на личните Ви данни от администратора на данни, на адрес: Rue Wiertz
60, B-1047 Brussels, тел.: +32 2 2831900, електронна поща: edps@edps.europa.eu.


