Защита на данните — специална декларация за поверителност
Одитно проучване
Настоящата декларация за поверителност се отнася до обработването от Европейската сметна
палата (ЕСП) на лични данни за целите на проучване относно Инвестиционните инициативи
в отговор на коронавируса (CRII and CRII+) и Помощта за възстановяване в полза на
сближаването и териториите на Европа (REACT-EU). В настоящия документ се описва начинът, по
който ЕСП обработва Вашите лични данни и защитава тяхната неприкосновеност.
Като отговаряте на проучването на ЕСП, Вие потвърждавате и се съгласявате с настоящата
декларация за поверителност и давате съгласието си за обработка на Вашите данни съгласно
изложеното по-долу.
Адресът на електронната Ви поща беше получен от SFC2014, ГД „Регионална и селищна
политика“ и ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия
с цел да Ви бъде изпратена покана за настоящото проучване и последващи напомняния.
Участието в проучването не е задължително, нито предоставянето на лични данни. Ако изберете
да не участвате в проучването или да не предоставите Вашите лични данни, това няма да има
последици, но ЕСП оценява високо всяко участие. Вашите данни за контакт ще ни помогнат да
проследим Вашите отговори/принос и да поискаме допълнителни пояснения, ако е необходимо.
Кой отговаря за обработването на Вашите данни?
Операциите по обработка на данни попадат в отговорността на члена на ЕСП от Одитен състав II,
който отговаря за извършването на одита.
Защо събираме Вашите данни?
Одитният екип може да използва данните в контекста на одита на изпълнението по посочената
тема и може да се свърже с Вас, ако е необходимо допълнително пояснение.
Ако споделите Вашите данни с ЕСП, те могат да бъдат използвани за връзка в случай на
необходимост от изясняване на Вашите отговори или за искане на допълнителна информация
по темата на настоящото проучване. Вашето име няма да бъде посочено в анализа на
проучването. Ако решите да не споделите лични данни, те няма да бъдат събирани.
Какви лични данни събираме?
Ще бъдат събрани следните категории данни, но единствено ако решите да ги предоставите на
ЕСП: име, фамилия, адрес на електронна поща.
За какъв период от време съхраняваме Вашите данни?
Ако бъдат предоставени, Вашите лични данни ще се съхраняват за период от 18 месеца.
Адресите на електронните пощи, използвани за изпращане на проучването, се съхраняват
в инструмента за провеждане на проучването за период от най-много шест месеца след датата
на приключването му. „Дата на приключване на проучването“ е датата, след която не е възможно
да се изпращат отговори.
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.
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ЕСП обработва лични данни според необходимото за изпълнението на задача от обществен
интерес или при упражняването на предоставените ѝ официални правомощия (член 287 от
Договора).
Правното основание е Вашето доброволно изразено съгласие, когато предоставяте Вашите
данни за контакт при отговор на въпросите на проучването и за последващи действия във връзка
с него. За да можете да се информирате предварително относно обработката на Вашите лични
данни в контекста на проучването, на Ваше разположение се предоставя предварителна
информация за това заедно с настоящата Декларация за поверителност. Имате право да
оттеглите съгласието си по всяко време.
Кой има достъп до Вашите данни и на кого ще бъдат разкрити те?
Одитният екип има достъп до Вашите данни съгласно принципа „необходимо е да се знае“.
Служители от Дирекцията на ЕСП за контрол на качеството на одита също могат да имат достъп
до Вашите данни 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 Европейския надзорен орган по
защита на данните. Отговорите ще бъдат обработени от преводаческите екипи на ЕСП.
Какви мерки се предприемат, за да не се допусне възможна злоупотреба или неразрешен
достъп до Вашите данни?
ЕСП използва EUSurvey — многоезична онлайн система за управление, създаване и публикуване
на проучвания. Инструментът EUSurvey е предоставен на ЕСП, в качеството ѝ на администратор,
от Европейската комисия, в качеството ѝ на обработващ лични данни. Европейската комисия не
използва подизпълнители за обработването на лични данни и всички лични данни се съхраняват
на сървърите на нейния Център за данни.
Европейската комисия е въвела мерки за сигурност с цел да защити мрежата, хардуера
и софтуера на сървъра от случайни или злонамерени манипулации и загуба на данни. Всички
данни се управляват от ГД „Информатика“ в съответствие с разпоредбите за техническа
сигурност в Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно
сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия,
последващите му изменения, правилата за неговото прилагане (актуализирани периодично)
и съответните стандарти и насоки за сигурност, както и Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на
Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията, правилата за неговото прилагане
и съответните известия, свързани със сигурността. Тези документи (актуализирани периодично)
са на разположение за справка на следния адрес:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_en
EUSurvey използва услугата Europa Analytics за събиране на статистически данни и анализ на
генерирания трафик. За повече информация вижте уебсайта на Europa Analytics. Europa Analytics
се основава платформата за анализ Matomo, изградена с отворен код (източник: EUSurvey
Record).
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.
ЕСП ще разгледа Вашето искане, ще вземе решение и ще Ви изпрати отговор във възможно найкратък срок, но не по-късно от един месец от получаването на искането Ви. При необходимост
този срок може да бъде удължен с още два месеца.
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Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни
посредством посочената по-долу информация за контакт.
С кого трябва да се свържете в случай на въпрос или жалба?
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 за защита на данните (ECA-DataProtection@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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