
 

 

Известие относно защитата на данните – ограничаване на правата на 
субектите на данни  
 
Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 субектите на данни1 имат право да бъдат информирани 
относно обработването на личните им данни, извършвано от Европейския парламент. Освен 
това те имат право на достъп, на поправка, на изтриване, на ограничаване на обработването, 
на възражение, на преносимост на данните и на уведомяване на трети страни за всяка 
поправка, изтриване или ограничаване на обработването на личните им данни.2 При 
определени обстоятелства субектите на данни се уведомяват за нарушение на сигурността 
на личните данни. Институцията гарантира също така поверителността на електронните 
съобщения. 

Независимо от това Европейският парламент има възможност да ограничи упражняването 
на определени права на субектите на данни във връзка с личните данни, свързани с тях, в 
контекста на следните дейности или процедури, извършвани от Европейския парламент: 
вътрешно предотвратяване и разследване на инциденти, свързани със сигурността, проверки 
на сигурността и допълнителни разследвания; дисциплинарни процедури, административни 
проверки и разследвания на въпроси, свързани с членове на персонала; процедури за 
подбор; медицински досиета; разглеждане на жалби, подадени от персонала; вътрешни 
одити; съдебни производства; финансов мониторинг и финансови разследвания; както и 
сътрудничество с OLAF и с националните органи в контекста на наказателни или финансови 
разследвания.  
 
С настоящото известие субектите на данни се уведомяват, че съгласно 
Регламент (ЕС) 2018/17253 и Решението на Бюрото от 17 юни 2019 г. едно или няколко от 
горепосочените права могат да бъдат ограничени – с изключение на правото на възражение 
и на преносимост на данните – за определен период от време, за да се защити целта на една 
от горепосочените дейности или процедури, извършвани от Европейския парламент. Всяко 
подобно ограничение ще бъде ограничено във времето, ще бъде пропорционално и ще 
зачита основното съдържание на горепосочените права. То ще бъде отменено веднага след 
като отпаднат обстоятелствата, които го оправдават.  
 
В съответствие с Регламента субектите на данни ще бъдат информирани за основните 
причини за дадено ограничение, освен ако тази информация би довела до отмяна на самото 
ограничение. Ако предоставянето на информация бъде отложено, пропуснато или отказано4, 
Европейският парламент информира субектите на данни за обработването на техните лични 
данни, както и за основните причини за ограничението, след като последното бъде 
отменено. 
 
Субектите на данни имат право да подадат жалба до ЕНОЗД на адрес: edps@edps.europa.eu по 
отношение на обхвата на ограничението или да потърсят съдебна защита пред Съда на 
Европейския съюз.  
 
 

                                                           
1 „Субектите на данни“ са физически лица, чиито лични данни се обработват от Европейския парламент. 
2 „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо 
лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). 
3 Член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725.  
4 Член 25, параграф 8 от Регламент (ЕС) 2018/1725.  
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