
Бюро за обслужване на Europarl 
Декларация за поверителност на личните данни 

 
Член 15 и член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. се прилагат за обработването на личните данни от страна на 
Европейския парламент. 

 
1) Кой обработва Вашите лични данни? 

• Европейският парламент действа като администратор на данни1. Структурата, 
която отговаря за обработката, е Отделът за управление на уебсайта към 
Генералната дирекция за комуникация, представляван от началника на 
отдела. 

• Можете да се свържете с администратора/структурата посредством следната 
функционална пощенска кутия: webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) С каква цел се обработват Вашите лични данни? 
• Вашите лични данни ще бъдат обработени, за да се отговори на искането, 

което сте изпратили до бюрото за обслужване. 
 
 

3) Какво е правното основание на обработването? 
• Обработването е необходимо за изпълнението на задачи от обществен 

интерес, възложени от законодателството на ЕС или на държава членка 
(член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725). 
 
 

4) Какви лични данни се обработват? 
• Вашите лични данни, които се обработват, са следните: 

 фамилно име 
 собствено име 
 адрес на електронна поща 
 официалният език на ЕС, на който сте се свързали с бюрото за обслужване 
 съдържанието на съобщението (включително прикачени файлове, 

изображения или документи) 

                                                           
1 Администраторът на лични данни е публичен орган, агенция или друг субект, който сам или съвместно 
с други определя целите и средствата за обработването на личните данни. Администраторът на лични 
данни се представлява от началника на структурата. 
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• Ако е необходимо, могат да бъдат поискани допълнителни данни, като 
например IP адреси и телефонни номера. 
 
 

5) По какъв начин ще се обработват Вашите лични данни? 
• Бюрото за обслужване на Europarl е централното звено за контакт за външни 

лица, които желаят да зададат въпрос, свързан с един от уебсайтовете на 
Европейския парламент, и за работещи в институцията колеги, които се 
нуждаят от помощ по една от системите за управление на съдържанието 
(CMs), разработени от Отдела за управление на уебсайта към Генерална 
дирекция за комуникация.  

• Контактите се осъществяват чрез публичния формуляр, достъпен на следния 
URL адрес (https://www.europarl.europa.eu/forms/bg/webmaster-contact), или 
директно чрез електронни писма, тъй като адресът на електронната поща е 
достъпен и на уебсайтовете europarl.  

• Лицата, които се свързват с бюрото за обслужване, не се наблюдават или 
измерват. Въпреки това съответните им заявки могат да бъдат 
категоризирани, за да се подобри тяхното обработване и да се намали рискът 
от дублиране или закъснения.  

• Процедурата, прилагана от бюрото за обслужване за всяка заявка, е 
следната: 

 Потребителят изпраща заявка до бюрото за обслужване по електронна 
поща или чрез формуляра за контакт, достъпен на страницата за 
контакти на уебсайтовете Europarl. В случай че се използва 
формулярът за контакт, заявката отива в бюрото за обслужване по 
електронна поща.  

 Заявката може да бъде във връзка с инцидент, проблем, искане за 
промяна или за информация. 

 Потребителят излага в заявката си цялата информация, която може да 
помогне за решаването на неговия случай. Това предполага някои 
лични данни (допълнителни подробности), но може да включва и 
допълнителна информация, като снимки на екран или прикачени 
файлове.  

 Бюрото за обслужване въвежда заявката в специален инструмент за 
регистриране на заявката, който позволява правилното му 
проследяване, отговор или разрешаване. 

 При обработването на заявката бюрото за обслужване може да се 
свърже с потребителя за всякаква необходима допълнителна 
информация. За вътрешни потребители този контакт се осъществява 
по подразбиране чрез служебния електронен адрес или телефона на 
потребителя. С външните потребители се осъществява контакт чрез 
електронния адрес, посочен във формуляра за контакт, или като се 
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отговаря на електронния адрес, от който потребителят е изпратил 
искането си директно. На този етап бюрото за обслужване може също 
така да предостави на потребителя актуализация на неговата заявка, 
ако има такава. 

 В случай че бюрото за обслужване трябва да прехвърли заявката на 
други служби в рамките на Европейския парламент, се прехвърля само 
необходимата информация, която е от значение за разрешаването на 
искането.  

 При обработването на заявката бюрото за обслужване информира 
потребителя чрез функционалната си електронна поща и приключва 
заявката в своя инструмент за регистриране на заявката. 

• Успоредно с този стандартен работен процес бюрото за обслужване може да 
получава заявки от две други платформи, а именно Службата на ЕП за 
поддръжка (EPSD, система за регистриране на заявки на бюрото за 
компютърна поддръжка на ГД ITEC) и Together.eu (платформа за ангажиране).  

 Декларацията за поверителност на EPSD може да бъде намерена в 
Регистъра за защита на данните, достъпен на следния адрес: 
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Декларацията за поверителност на Together.eu е достъпна тук: 
https://together.europarl.europa.eu/bg/privacy-policy. 

• След приключване на заявката тя се съхранява за предварително определен 
период (вж. по-долу) само за служебни цели, тъй като бюрото за обслужване 
трябва редовно да проверява приключените заявки: 

 за да се даде по-бърз и последователен отговор на потребителите, 
които се сблъскват с вече решавани проблеми; 

 за да се установи модел на повтарящи се проблеми и да се определи 
работен процес за отговор и/или пренасочване към съответния екип 

 за да се изгради база данни за необходими умения или за разработки, 
които да се планират; 

 за да се предвиждат нуждите и потенциалните проблеми на 
потребителите в някои ключови периоди (напр. по време на 
кампаниите за изборите за Европейски парламент). 

 
 

6) Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни? 
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани през текущия парламентарен 
мандат, както и през следващия. 
Тъй като парламентарният мандат продължава пет години, Вашите данни 
могат да се съхраняват за максимален срок от 10 години. 
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7) Кои са получателите на Вашите лични данни? 
• Получатели на Вашите лични данни са служителите на ЕП, които имат 

основателна причина за достъп до тях. Става дума за много ограничен брой 
служители (само няколко души). Те са получили съответните правомощия, за 
да имат достъп до инструментите, подпомагащи обработката на вашата 
заявка. 
 
 

8) Вашите лични данни ще бъдат ли споделяни с държава, която не е членка на ЕС, 
или с международна организация? 
• Не, личните Ви данни няма да бъдат споделяни с държава извън ЕС или с 

международна организация. 
 
 

9) Използват ли се някакви автоматизирани процеси2 и/или профилиране3 за 
вземане на решения, които биха могли да Ви засегнат? 
• Не. 

 
 

10) Ако личните данни не са били предоставени от Вас, какъв е техният източник? 
• Източникът на Вашите лични данни са корпоративните инструменти, 

предоставени на разположение на служителите на бюрото за обслужване 
(система за електронна поща на ЕП). 
 
 

11) Какви права имате? 
• Вие имате следните права: 

 Право на достъп до Вашите лични данни. 
 Право на поправяне на Вашите лични данни. 
 Право на изтриване на Вашите лични данни. 
 Право на ограничаване на обработването на данни. 

                                                           
2 Решенията се вземат единствено чрез автоматизирани средства и без човешко участие. {Теоретични 
примери: интернет страницата, където се избират някои опции, автоматично ще Ви включи в различни 
списъци с адреси за кореспонденция, от които Ви се изпраща съответният месечен бюлетин / чрез 
автоматизирана система с възможност за отбелязване на множество отговори, и ще определи минимален 
брой точки според броя на верните отговори}. 
3 В профилирането се анализират аспекти на личността, поведението, интересите и навиците на отделните 
хора, за да се правят прогнози или да се вземат решения за тях. То се използва за анализиране или 
прогнозиране на аспекти, свързани с изпълнението на професионалните задължения на субекта на данни, 
неговото икономическо положение, здраве, лични предпочитания или интереси, надеждност или 
поведение, местонахождение или движения и т.н. {Теоретичен пример: при използването на 
инструментите на социалните медии се събират данни и се регистрират тенденциите на ползвателите. 
След това тези данни се използват за изготвяне на нови/различни прогнози за Вас.} 



 Право на преносимост на данните.  
 Право на възразяване срещу обработването на данни. 
 Право на контакт с длъжностното лице за защита на данните на 

Европейския парламент на адрес: data-protection@europarl.europa.eu. 
 Право на подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита 

на данните на адрес: edps@edps.europa.eu. 
• Можете да упражните правата си, като изпратите имейл директно на 

функционалния електронен адрес webmaster@europarl.europa.eu или като 
попълните формуляра за контакт, предоставен в долния колонтитул на 
уебсайтовете europarl. 
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