Защита на данните — специална декларация за поверителност
Анкета относно програмата на ЕС за одобрени икономически оператори
(ОИО)
Настоящата декларация за поверителност е свързана с обработването на лични данни от
Европейската сметна палата (ЕСП) при нейния анализ дали програмата на ЕС за одобрени
икономически оператори (ОИО) улеснява законната търговия и укрепва сигурността на
международните вериги за доставки. За да съберем информация относно опита и
вижданията на ОИО, Ви приканваме да участвате в анкетата, до която ще получите
достъп чрез връзката, предоставена Ви от митническите служби на държавите членки.
Моля да обърнете внимание, че анкетата е анонимна. Митническите органи и ЕСП нямат
достъп до информация относно самоличността на попълнилите анкетата лица. Поради
тази причина, ако е необходимо изпращането на напомняния във връзка с участието в
анкетата, те ще бъдат изпратени до всички контакти, по същия начин, както при първата
покана. В случай че вече сте отговорили на анкетата, то тези напомняния не Ви засягат.
Неучастието няма да има никакви последици за Вас, но събирането на максимален брой
отговори ще позволи на одиторите на ЕСП да придобият по-добра представа за
потенциалните предизвикателства, възможности и рискове, свързани с програмата на ЕС
за ОИО.
Настоящата анкета се изпраща до ОИО в целия ЕС.
По-долу се описва начинът, по който ЕСП обработва Вашите лични данни и гарантира
тяхната неприкосновеност.
Кой отговаря за обработването на Вашите данни?
Операциите по обработка на данни попадат под отговорността на члена на ЕСП, който
отговаря за извършването на одита, от Одитен състав IV.
Защо събираме Вашите данни?
Не се събират лични данни. Моля да не предоставяте такива в евентуалните полета за
свободен текст.
Какви лични данни събираме?
Няма да бъдат събирани лични данни поради анонимния характер на проучването.
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За какъв период от време съхраняваме Вашите данни?
ЕСП не съхранява лични данни, тъй като поканата за участие се изпраща от митническите
служби на държавите членки. Само информацията, предоставена чрез анкетата, ще бъде
обработена от ЕСП.
Какви са правилата, на които се подчинява използването на Вашите данни?
Правната рамка за обработването на лични данни в ЕСП се основава на
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.
Правното основание произтича от член 287 от Договора за функционирането на
Европейския съюз.
Кой има достъп до Вашите данни и на кого ще бъдат разкрити те?
Одитният екип има достъп до данните съгласно принципа „необходимо е да се знае“.
Служители от Дирекцията на ЕСП за контрол на качеството на одита също могат да имат
достъп до данните при извършването на дейността си по контрол на качеството на одита.
Ако подадете жалба, личните Ви данни могат да бъдат изпратени на Oмбудсманa,
длъжностното лице по защита на данните на Европейската сметна палата и/или
Европейския надзорен орган по защита на данните.
Какви мерки се предприемат, за да не се допусне възможна злоупотреба или
неразрешен достъп до Вашите данни?
С достъп до данните разполага само определена група потребители. Правата за достъп
се дават само въз основа на принципа „необходимо е да се знае“, като се взима предвид
ролята, функцията и отговорностите на съответния потребител. Тези права се
актуализират непрекъснато, тъй като отговорностите на служителите се променят.
Цялостната отговорност за прилагане на правилата относно правата на достъп и
спазването на изискванията за защита на данните се носи от Генералния секретар на ЕСП.
Той е делегирал отговорността в тези области на различни субекти. ЕСП прилага
политика за сигурност на информацията и има служител по сигурността на
информацията, който следи за правилното изпълнение на тази политика и за тестовете
за ефективност на свързаните с нея проверки.
За провеждането на тази анкета ЕСП използва EUSurvey — многоезична система за
управление, изготвяне и публикуване на онлайн проучвания. EUSurvey е инструмент,
който Европейската комисия, в качеството ѝ на обработващ данни субект, предоставя на
ЕСП в качеството ѝ на администратор на данни. При обработката на данни Европейската
комисия не работи с подизпълнители, като всички данни се съхраняват на сървърите на
нейния център за данни.
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Европейската комисия е въвела мерки за сигурност с цел защита на сървърния хардуер
и софтуер и на мрежата от случайни или злонамерени манипулации и загуба на данни.
Всички данни се управляват от ГД „Информатика“ в съответствие с разпоредбите относно
техническата сигурност, предвидени в Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от
10 януари 2017 година относно сигурността на комуникационните и информационните
системи в Европейската комисия, вкл. В следващите му версии и в правилата за
прилагането му (адаптирани периодично), както и в съответствие с Решение (ЕС,
Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 година относно сигурността в
Комисията, правилата за прилагането му и съответните насоки за сигурност.
Горепосочените документи (адаптирани периодично) могат да бъдат разгледани на
следния адрес: https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-alleuropean-commission-information-systems_en.
EUSurvey използва услугата Europa Analytics за статистически цели във връзка с трафика
и за анализ на данните. Повече информация можете да намерите на уебсайта на Europa
Analytics. Europa Analytics се основава на платформата за анализ с отворен код „Matomo“
(източник: EUSurvey Record).
При участие в анкетата Вашите отговори ще останат анонимни.
Какви са Вашите права?
Вашите права по отношение на личните Ви данни са посочени в членове 17—24 от
Регламент (ЕС) 2018/1725. Имате право на достъп до Вашите лични данни, както и на
тяхното коригиране във възможно най-кратък срок, ако те са неточни или непълни.
Имате право, при определени условия, да поискате изтриване на личните Ви данни или
ограничаване на тяхното използване. При необходимост имате право по всяко време да
възразите срещу обработването на личните Ви данни по основания, свързани с Вашата
конкретна ситуация, както и право на преносимост на данните.
Ние ще разгледаме Вашата заявка, ще вземем решение и ще Ви изпратим отговор във
възможно най-кратък срок, най-късно в рамките на един месец от получаване на
заявката Ви. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца.
Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни
посредством посочената по-долу информация за контакт.
С кого можете да се свържете, ако имате въпрос или оплакване?
Най-напред можете да се свържете с администратора на лични данни на адрес ECAINFO@eca.europa.eu.
Ако имате въпроси/оплаквания относно обработването на Вашите лични данни, можете
да се свържете по всяко време с длъжностното лице на ЕСП по защита на данните (ECAData-Protection@eca.europa.eu).
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.
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