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Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) 
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Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) 

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

СЪОБЩЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ В СГРАДИТЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 

Генералната дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) на Европейския парламент 
отдава голямо значение на правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните 
данни. Правилата за сигурност на ЕП целят да подобрят прозрачността и да гарантират спазване 
на законодателството относно защитата на личните данни (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 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО). 

 

Генералната дирекция за сигурността и безопасността на ЕП обработва лични данни, поискани от 
членовете на ЕП, служителите, изпълнителите, посетителите и вътрешните/външните партньори 
на институцията за следните цели: 

 

 Предоставяне на достъп и контрол на достъпа до сградите на Парламента. 
 Разследване на инциденти, свързани със сигурността, оценка на заплахите и анализ на 

рисковете за ЕП. 

 

Правното основание за дейността на Генералната дирекция за сигурността и безопасността 
включва редица решения на Бюрото на ЕП, и по-специално решението на Бюрото от 3 май 2004 г. 
(Правилник относно служебните карти за достъп) (във вида, в който е изменен), решението на 
Бюрото от 6 юли 2011 г. (Прилагане на новата концепция за глобална сигурност) и решението на 
Бюрото от 15 януари 2018 г. (Правила относно сигурността и безопасността в Европейския 
парламент (C79/04)). 

 

Моля, отбележете, че: 

 

а) Всяко лице, желаещо да получи достъп до помещенията на Парламента, трябва да съобщи 
фамилното и личното си име, датата си на раждане, гражданството си, както и вид и референтен 
номер на официален документ за самоличност. Официалният документ за самоличност, 
представен от индивидуални посетители, може да бъде сканиран, за да бъдат извлечени 
необходимите данни или за потвърждение на самоличността на посетителя. 

 

б) От представителите на групови интереси, желаещи да получат права на достъп до Парламента, 
се изисква да предоставят допълнителна лична информация в съответствие с правилата за достъп 
до сградите на ЕП. В регистъра за прозрачност на европейските институции (вж. 
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=bg#bg ) са посочени лицата, 
представляващи организации, и/или самостоятелно заетите лица, участващи в процеса на 
изграждане и прилагане на политиките на ЕС, на които Европейският парламент е разрешил 
достъп. 

 
в) Европейският парламент използва система за видеонаблюдение (CCTV), за да гарантира: 
сигурността и безопасността на своите сгради и помещения и контрола на достъпа до тях, както и 
сигурността и безопасността на членовете на Парламента, служителите, посетителите, 
имуществото, архивите и документите, които се намират или съхраняват в сградите на 
Парламента. Системата също има за цел предотвратяването (и същевременно възпирането) и 
управлението на инциденти, свързани с безопасността и сигурността. Тя дава възможност, при 
необходимост, за събиране на необходимите елементи за провеждане на разследвания на 
инциденти и за анализиране на потенциални заплахи. Повече информация относно защитата на 
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лични данни в рамките на системата за видеонаблюдение можете да намерите в приложението – 
Бележка относно видеонаблюдението в Европейския парламент. 

 

г) Личните данни, събрани от членове, служители, изпълнители и посетители на ЕП, не се 
използват за цели, различни от посочените по-горе. Те не се съобщават на трети лица, освен ако 
това е необходимо за целите, описани по-горе, и след предварително одобрение от генералния 
директор на Генерална дирекция за сигурността и безопасността. Вземат се подходящите мерки 
за сигурност за защита на поверителността на обработените лични данни и за предотвратяване на 
неправомерното им използване от трета страна. 

 

д) Събраните лични данни се съхраняват за ограничен срок от време и се унищожават след 
изтичането на този срок, по-конкретно: 

 

 За лични данни, свързани с искане за акредитация, както е посочено в букви а) и б): срока 
на валидност на акредитацията плюс не повече от една година (в специални случаи този 
срок може да бъде удължен до две години) за целите на евентуални проучвания във връзка 
със сигурността и анализи на рисковете. 

 За лични данни (изображения), свързани със системата CCTV, вж. приложението. 
 За лични данни във връзка с инцидент, свързан със сигурността: десет години, заедно с 

доклада от разследването. 

 

е) Всяко физическо лице (субект на данните) има право да поиска достъп до своите лични данни с 
цел да направи справка с тях и, където е приложимо, да ги поправи, както и други права, 
включително право на възражение срещу обработката на данните по императивни съображения, 
свързани с неговото положение, а също може и да поиска тяхното заличаване, когато това е 
надлежно обосновано. 

 

ж) Генерална дирекция за сигурността и безопасността може да ограничи прилагането на правата 
по буква е), ако тяхното прилагане би могло да възпрепятства успешното приключване на 
разследвания във връзка със сигурността или да се създадат излишни оперативни рискове за ЕП. 
В такива случаи администраторът на лични данни обосновава отказа официално с тези 
съображения пред субекта на данните. Субектът на данните има право да се обърне към 
Европейския надзорен орган по защита на данните. 

 

За да упражните правата си или да получите допълнителна информация, можете да се обърнете 
директно към: 

Генерална дирекция за сигурността и безопасността (ГД SAFE) 

Data protection coordinator (DPC) 

European Parliament 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

БЕЛГИЯ 

Електронна поща: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Уебсайт: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/stay-informed/security-and-access 

Тел. +32 2 28 43727 

European Parliament Data Protection Service 

European Parliament 

KAD 06A001 

L-2929 Luxembourg 

Електронна поща: data-protection@ep.europa.eu 

Уебсайт: https://www.europarl.europa.eu/portal/bg/legal-notice 

Тел. +352 4300 23595 

The European Data Protection Supervisor 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Brussels 

Електронна поща: edps@edps.europa.eu 

Уебсайт: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Тел. +32 2 28 31900 

 

 

Брюксел, 18 ноември 2019 г. 
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ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ – БЕЛЕЖКА ОТНОСНО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

 

Настоящият преглед представя някои основни въпроси, свързани със системата за 
видеонаблюдение на Европейския парламент, и е предназначен да служи единствено за 
информация. Цялата информация относно политиката в областта на видеонаблюдението е 
публикувана в интернет на адрес:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/stay-informed/security-and-access 

Можете също да я изискате, като се свържете с посочените по-долу лица за контакт на Генерална 
дирекция за сигурността и безопасността. 
 
1. Самоличност на администратора на данните 

 

Администратор на данните е Генералната дирекция за сигурността и безопасността в 
Европейския парламент. Данните за контакт са посочени по-долу. 
 
2. Кратко описание на периметъра на покритие на системата за видеонаблюдение 
 

Изборът на местата на камерите и ъгъла на наблюдение се основава на методологичен анализ 
на риска и оценка на въздействието на защитата на личните данни, като се гарантира, че 
камерите са насочени единствено към най-важните места вътре във и извън помещенията, като 
главни входове, аварийни и противопожарни изходи и вход към паркинги, както и в близост до 
някои важни стълбища, контактни точки и някои високо профилни зони или зони с ограничен 
достъп, които изискват допълнителни мерки за сигурност. В много редки случаи и при много 
стриктно определени условия, в рамките на текущи разследвания, временно могат да бъдат 
разположени отделни камери, които не са свързани със системата CCTV. 
 
3. Правното основание за видеонаблюдението 
 

Решения на Бюрото на Европейския парламент от 6 декември 2002 г., 3 май 2004 г., 6 юли 2004 г. 
и 15 януари 2018 г., както и политиката в областта на видеонаблюдението, одобрена на 20 април 
2013 г., включително последващите изменения към нея. 

 
4. Събраните лични данни и целта на видеонаблюдението 
 

Събрани данни: Записи (дигитални изображения с указано време, дата и местоположение) 
 
Цел: Европейският парламент използва система за видеонаблюдение (CCTV), за да гарантира: 
сигурността и безопасността на своите сгради и помещения и контрола на достъпа до тях, както 
и сигурността и безопасността на членовете на Парламента, персонала, посетителите, 
имуществото, архивите и документите, които се намират или съхраняват в сградите на 
Парламента. Системата също има за цел предотвратяването (и същевременно възпирането) и 
управлението на инциденти, свързани с безопасността и сигурността. Тя дава възможност, при 
необходимост, за събиране на необходимите елементи за провеждане на разследвания на 
инциденти и за анализиране на потенциални заплахи. 
 
Ограничаване на целта: ЕП не наблюдава райони, свързани в голяма степен с личния живот. 
Наблюдението извън нашите сгради на територията на Белгия, Люксембург и Франция се 
ограничава до минимален периметър. Системата не се използва за наблюдение на работата на 
служителите или за наблюдение на присъствието им на работното място. Системата не се 
използва и като разузнавателно средство или в дисциплинарни производства, с изключение на 
случаи на инцидент или престъпно поведение. 
 
5. Кой има достъп до записите от видеонаблюдението, на кого могат да се разкрият 
изображенията 
 

Кой има достъп до данните: Ръководството на администрацията на Парламента, упълномощени 

вътрешни служители по безопасността, сигурността и поддръжката и външни упълномощени 
охранители, служители по безопасността и по поддръжката. 
 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/stay-informed/security-and-access


 

 

Разкриване и прехвърляне на информация: Събраната в рамките на системата за 

видеонаблюдение информация може да се разкрива на службите за сигурност на други 
европейски институции или на органи по сигурността, на съдебни или правоприлагащи органи на 
държавите – членки на ЕС, за целите на текущи разследвания или за разследване или 
преследване по наказателен ред на престъпления. Всяко прехвърляне и разкриване на 
информация извън Генералната дирекция за сигурността и безопасността се документира и 
подлежи на стриктна оценка на необходимостта от подобно прехвърляне. 

 
6. Как се защитава и съхранява информацията 
 

Постоянно се вземат технически и физически мерки, за да се гарантират сигурността на 
системата и съхранението на данните. Достъпът до записите от видеонаблюдението и/или 
техническата структура на системата за видеонаблюдение е ограничен до упълномощените 
служители, като отделните профили за достъп определят вида на разрешените операции. 

 
7. Колко дълго се пазят кадрите 
 

Записите се пазят не повече от 30 дни. Ако е необходимо дадено изображение да се съхранява 
за по-нататъшно разследване или като доказателство за инцидент, свързан със сигурността, то 
може да се запази за периода на разследването и, когато е необходимо, да се архивира заедно 
със следствените документи за срок до десет години. 

 
8. Как субектите на данни могат да проверяват, изменят или заличават информацията, 
отнасяща се до тях, и да получат съдействие 
 

Можете да се свържете с Генералната дирекция за сигурността и безопасността по всеки въпрос, 
свързан със системата за видеонаблюдение и обработката на лични данни. Представителите на 
обществеността имат право на достъп до личните си данни, както и да коригират и допълват тези 
данни при определени условия, подробно описани в политиката в областта на 
видеонаблюдението. Всяко искане за получаване на достъп, коригиране, блокиране и/или 
заличаване на лични данни се адресира до: 
 
Генерална дирекция за сигурността и 
безопасността (ГД SAFE) 
Data Controller Video Surveillance EP 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels 
БЕЛГИЯ 
Електронна поща: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Тел. +32 2 28 43727 
 
Всяко физическо лице има право да сезира Европейския надзорен орган по защита на данните на 
електронен адрес: 
edps@edps.europa.eu, ако счита, че правата му по Регламент (ЕС) 45/2001 са били нарушени 
в резултат на обработването на личните му данни от Европейския парламент. 
 
Преди да бъде предприето такова действие, препоръчваме физическите лица първо да се 
опитат да получат съдействие, като се свържат с Генералната дирекция за безопасността и 
сигурността (данните за контакт са посочени по-горе) и/или длъжностното лице за защита на 
данните на Европейския парламент на телефон: +352 4300 23595 или на електронен адрес: 
data-protection@ep.europa.eu. 
 
9. Хипервръзки за политиката за видеонаблюдение на ЕП и защитата на данни 
 

Политика на ЕП в областта на видеонаблюдението: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/stay-informed/security-and-access 
 

Насоки на Европейския надзорен орган по защита на данните относно видеонаблюдението: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 

Брюксел, 18 ноември 2019 г. 
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