
 

 

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 администратор1, а структурата, 

отговаряща за обработването, е Европейският парламент > Секретариатът на 

Парламента > Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС > Дирекция 

по граждански права и конституционни въпроси > Секретариат на комисията 

по петиции, представляван от ПАНИЦА Роберта. 

 Можете да се свържете с администратора/структурата на: peti-

secretariat@europarl.europa.eu или по пощата на адрес: European Parliament, Chair 

of the Committee on Petitions c/o PETI Secretariat, Rue Wiertz 60, 1047 Brussels, Belgium.  
 

2) С каква цел се обработват Вашите лични данни? 

 Личните Ви данни ще бъдат обработени, за да упражните правото си на внасяне 
на петиции чрез: получаване на внесените петиции и на заявената за тях 
подкрепа, разглеждане на петициите от комисията по петиции в съответствие с 
приложимата процедура и информиране на гражданите за взетите от 
комисията по петиции решения.  
 

3) Какво е правното основание на обработването? 

 Правното основание за обработването са член 227 от ДФЕС и членове 226 – 229 от 
Правилника за дейността на Европейския парламент.  

 

4) Какви лични данни се обработват? 

 Обработваме Вашето собствено име, фамилно име, гражданство, обръщение 

(титла), възрастова група, пощенски адрес, електронен адрес, телефонен 

номер, както и всякакви други лични данни на вносителя на петицията или 

трети лица, които са посочени в текста на петицията, във Вашия профил на 

портала за петиции или в последваща кореспонденция със секретариата на 

комисията по петиции. Вие потвърждавате, че всички лични данни на трети 

лица, предоставени от Вас на Европейския парламент, са придобити законно 

в съответствие с приложимото национално законодателство относно 

обработването на лични данни.  

 

 

                                                           
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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5) По какъв начин ще се обработват Вашите лични данни? 

 Личните Ви данни се получават или по пощата, или по електронен път и се 
съхраняват в електронните приложения на Парламента за управление на 
петициите. Ако това е необходимо за правилното проследяване на Вашата 
петиция, някои лични данни могат също така да бъдат предавани на 
получателите, посочени в точка 7.  

 

6) Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни? 

 Личните Ви данни ще се съхраняват, докато трае процесът на разглеждане на 

петицията и евентуалните съдебни производства срещу Европейския парламент 

във връзка с петицията. След този период досиетата на петициите на хартия се 

съхраняват с историческа цел в съответствие с приложимите правила за 

историческо архивиране. В този контекст съхраняването на съдържащите се в тях 

лични данни може да се окаже необходимо с историческа цел. Личните данни, 

съществуващи в портала за петиции, в системата за електронни петиции на 

секретариата и на уебсайта на Европейския парламент, се съхраняват за срок от 

два парламентарни мандата и след това се архивират. 

 

7) Кои са получателите на Вашите лични данни? 

 

 Ако петицията Ви бъде счетена за допустима, личните Ви данни могат да бъдат 
предавани на членове на Европейския парламент, институции и органи на ЕС, 
национални органи, както и на други трети лица, които биха могли да 
допринесат за разглеждането на Вашата петиция.  

 Моля, имайте предвид, че регистрираните петиции са публични документи. 
Това означава, че Вашата самоличност, даденият на петицията номер и 
съдържащите се в нея лични данни:  

(1) могат да бъдат съобщавани на получателите, посочени в горния 
 параграф;  

(2) могат да бъдат споменавани в хода на публични заседания на 
комисията по петиции, които се излъчват в реално време по интернет 
(което означава, че тези заседания могат да се гледат от всички чрез 
уебсайта на Европейския парламент);  

(3) могат да бъдат споменавани в хода на пленарното заседание и с 
оглед на това ще фигурират в протокола, публикуван в Официален 
вестник;  

(4) могат да бъдат достъпни в интернет на уебсайта на Европейския 
парламент.  

 Въпреки това можете да поискате името Ви да бъде запазено в тайна, за да се 
защити неприкосновеността на личния Ви живот, като в този случай петицията 
Ви ще бъде анонимизирана и всички допълнителни получатели на Вашите 
данни ще бъдат информирани за това. Въпреки това, моля, имайте предвид, че 
всеки гражданин може да поиска от Парламента, в съответствие с 



 

 

Регламент (ЕО) № 1049/2001, да съобщи на обществеността съответните лични 
данни – случай, в който Парламентът може да бъде задължен да направи това.  

 

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 трета държава 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 не Вие сте предоставили личните данни, какъв е техният източник? 

 

 В някои случаи петициите се внасят от трети лица от името на субектите на 

данни. В съдържанието на петициите е възможно също така да се споменат 

лични данни, отнасящи се до други субекти на данни. 

 

11) Какви права имате? 

 Вие имате следните права: 

o Право на достъп до Вашите лични данни. 

o Право на поправяне на Вашите лични данни. 

o Право на изтриване на Вашите лични данни. 

o Право на оттегляне на съгласието по всяко време, без това да засяга 

законосъобразността на обработването на данните въз основа на дадено 

съгласие преди неговото оттегляне. 

o Право на контакт с длъжностното лице за защита на данните на Европейския 

парламент на адрес: data-protection@europarl.europa.eu. 

o Право на подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на 

данните на адрес: edps@edps.europa.eu. 

                                                           
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, където 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.} 
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