
 

 

Услуга „Актуална информация по имейл“ 

Политика на поверителност 

1. Въведение 

Защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите на 
Европейския съюз се урежда от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2018 г.[1] Този регламент следва същите принципи и правила като 
установените в Общия регламент относно защитата на данните[2]. 

Предоставяме на Ваше разположение следната информация въз основа на членове 15 и 16 
от Регламент (ЕС) 2018/1725. 

[1] 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, 
ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39. 

[2] Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 

относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни. 

2. Защо обработваме Вашите данни? 

Обработваме личните Ви данни, за да Ви изпращаме автоматични уведомления по 

електронната поща, когато се добавя нова информация към определени области на нашите 

уебсайтове. Това има за цел да бъдете информирани по въпроси, които Ви интересуват, без 

да се налага да се връщате на интернет страницата, за да проверявате за актуализации. 

По технически причини трябва да преминем към нова система за абонамент за електронна 

поща. 

Имате възможност да преминете или да не преминете към новата система. Ако желаете да 

направите това, процесът на миграция се състои от две стъпки:  

1) Изпращаме Ви електронно съобщение с покана да се присъедините към новата система. 

2) На началната страница на новата система можете да видите инструкции как да създадете 

профил. Тази стъпка е необходима, ако искате да продължите да получавате електронни 

съобщения от Европейския парламент. За създаването на профил е необходим валиден 

електронен адрес. Освен това по време на процеса на регистрация искаме допълнителна 

информация само за статистически цели. Предоставянето на тази информация не е 



 

 

задължително и изборът тя да не бъде предоставена няма да засегне характеристиките, 

функциите и услугите, предоставяни от системата. Освен това данните са анонимизирани 

(данните се съхраняват по такъв начин, че например системата ще може да установи, че 

има 2 профила от държавата Х, но няма да може да каже кои са тези потребители). 

След като се регистрирате в новата система, обработваме Вашите лични данни, за да Ви 

предоставим съответната информация (въз основа на Вашия избор), свързана с дейностите 

на Европейския парламент (ЕП), чрез съобщения по електронната поща. 

Обработването на Вашите данни се извършва в съответствие със и въз основа на член 5,параграф 1, 

буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1725 – съгласие на субекта на данните. 

3. Кой отговаря за обработката на Вашите данни? (Администратор)  

Европейският парламент действа като администратор на данни. Вашите данни се 

обработват под отговорността на Отдела за управление на уебсайта към Генералната 

дирекция за комуникация, представлявана от началника на отдела. 

Може да се свържете с администратора на следния електронен адрес: 

webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Какви лични данни обработваме? 

При създаването на Вашия профил в системата се изисква следната информация:  

 Адрес на електронна поща: това е единствената задължителна информация, която 

трябва да предоставите, тъй като системата се нуждае от електронен адрес, на който 

да изпраща бюлетините. Той действа и като уникален идентификатор за 

потребителя в системата на бюлетините. 

 Държава на произход (по избор – само за статистически цели) 

 Възрастова група (по избор – само за статистически цели) 

 Професионална област (по избор – само за статистически цели) 

 Как научихте за нас (по избор – само за статистически цели) 

Моля, имайте предвид, че информацията, предоставяна по избор, е само за статистически 

цели и Вашият отказ да я предоставите няма да засегне по никакъв начин услугите, които 

предоставяме чрез тази система. 

5. На кого се разкриват Вашите данни? 

Достъп до Вашите данни ще бъде предоставен на ограничен брой служители на 

Европейския парламент – само на служители, които работят в отделите/дирекциите, 

участващи пряко в експлоатацията на системата (Администратора). 
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Служителите на ЕП могат да се намесват само по Ваше искане с цел или пълно заличаване 

на Вашите данни от системата, или актуализиране на Вашите данни (напр. оттегляне на 

съгласието, актуализиране на електронния адрес).  

Вашите данни няма да бъдат предавани извън Европейския съюз и няма да бъдат 

споделяни с държава извън ЕС или международна организация. 

Европейският парламент е единственият собственик на събраните данни. 

6. За какъв период от време се съхраняват Вашите данни? 

Вашите данни се съхраняват, докато имате профил. Можете да изтриете профила си по 

всяко време. От момента, в който изтриете профила си, данните се съхраняват в 

продължение на още 48 часа, за да имате възможност да активирате отново профила си. 

След тези 48 часа Вашият профил и всички Ваши данни ще бъдат окончателно заличени от 

системата. 

7. Как се съхраняват Вашите данни? 

Европейският парламент е ангажиран със защитата на сигурността на Вашите лични данни. 

Използваме различни технологии за защита и процедури, които помагат за защитата на 

личната Ви информация от неразрешен достъп, използване или разкриване. Вашите лични 

данни се съхраняват на защитени сървъри с ограничен достъп, които се намират в 

контролирани съоръжения в Центъра за обработка на данни на ЕП в Люксембург – Европа. 

Вашите данни се запазват автоматично (криптирани) в базата данни на системата в 

момента, в който създадете профила. Всеки път, когато има актуализация по дадена тема, 

системата ще проверява дали сте се абонирали за темата и ако сте се абонирали, тя ще 

изпрати бюлетина на електронния адрес, който сте използвали при създаването на 

профила. 

Може да Ви бъдат изпращани допълнителни електронни писма, но само във връзка със 

системата (напр. уведомление, че профилът е създаден или че системата ще бъде 

изключена за поддръжка в рамките на определен период от време). 

Не се използва автоматизиран процес и/или профилиране, за да се вземе решение, което 

може да засегне Вас или Вашите права. 

8. Как можете да получите достъп до своите данни, да проверите тяхната точност и 

ако е необходимо, да ги потвърдите, коригирате или изтриете? 

Съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 Вие, като субект на данните, имате следните права: 



 

 

 Право на достъп до своите лични данни. 

 Право на поправяне на своите лични данни. 

 Когато е приложимо, право на изтриване на своите лични данни. 

 Когато е приложимо, право на ограничаване на обработването. 

 Когато е приложимо, право на възразяване срещу обработването. 

 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. 

Винаги можете да получите достъп до своите данни, да ги актуализирате или заличите от 

системата чрез потребителския интерфейс. Можете също така да изберете по кои теми 

искате да получавате актуална информация. 

Можете да се свържете с екипа по поддръжка на следния адрес, за да поискате 

упражняването на някое от горепосочените права: webmaster@europarl.europa.eu  

Европейски парламент 

Генерална дирекция за комуникация 

Дирекция за кампаниите 

Rue Wiertz 60 

В-1047 Брюксел 

9. Към кого трябва да се обърнете, ако имате въпрос или жалба? 

По всяко време можете да се свържете с екипа за поддръжка на проекта на следния адрес: 

webmaster@europarl.europa.eu. Екипът за поддръжка може да Ви помогне да 

актуализирате или да премахнете данните, или да предоставите допълнителна 

информация относно обработката на Вашите данни. 

В случай че имате опасения и/или оплаквания относно обработката на Вашите лични данни, 

можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на Европейския 

парламент на следния адрес: Data-Protection@europarl.europa.eu. Длъжностното лице по 

защита на данните на Европейския парламент гарантира, че разпоредбите на Регламент 

(ЕС) № 2018/1725 се прилагат в рамките на институцията. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Имате право по всяко време да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита 

на данните (edps@edps.europa.eu) относно обработката на Вашите лични данни. 

Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) действа като независим 
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надзорен орган. ЕНОЗД гарантира, че всички институции и органи на ЕС зачитат правото на 

неприкосновеност на личния живот на хората при обработката на техните лични данни. 

 


