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Октомври 2021 г. 
Защита на данните – Декларация за поверителност 

Обработване на личните данни на посетителите 
на Европейската сметна палата 

Настоящата декларация за поверителност се отнася до управлението на личните 
данни на лицата, посещаващи сградите на Европейската сметна палата (ЕСП), които 
тя събира и обработва.  

В настоящия документ 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 са в рамките на отговорностите на служителя, 
който отговаря за физическата сигурност. 

Защо събираме Вашите данни? 
ЕСП събира данни с цел предоставяне на достъп до нейните сгради, управление и 
регистриране на всички посетители, както и за изготвяне на карти за достъп. Това 
позволява на ЕСП да отговаря на исканията на желаещите да посетят нейните 
сгради (например за учебни и информационни посещения или за ползване на 
столовата).  

За посетителите, които нямат сключен договор или потенциален договор, 
попълването на формуляра за посещение е еквивалентно на официално съгласие 
с практиките за обработка на данни, описани в настоящия документ. 

Всички посетители следва да попълнят формуляр за посещение, без който не може 
да им бъде предоставен достъп до сградите на ЕСП.  
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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 за обработването на личните данни е необходимостта от 
изпълнение на задача от обществен интерес — управлението на вътрешната 
сигурност на Европейската сметна палата. Проверката за коронавирус се изисква 
съгласно решението на ЕСП, прието в отговор на пандемията.  

Какви лични данни събира ЕСП? 
Ще бъдат събрани следните категории данни: име, фамилия, дата и място на 
раждане, гражданство, пол, име на организацията, документ за самоличност 
(номер, дата на издаване, срок на валидност и издаващ орган на паспорт/лична 
карта), използвани езици, номер на картата за достъп, информация относно 
достъпа до сградите на ЕСП (дата на първо влизане и дата/час на активиране на 
контролния пункт за достъп). 

Освен това, докато продължават извънредните мерки, свързани с пандемията от 
Covid-19, ще проверяваме ръчно Вашия разпечатан сертификат за ваксинация 
срещу Covid-19 или ще сканираме съответния QR код, като използваме 
официалното мобилно приложение CovidCheck.lu, предоставено от 
люксембургските органи. Като алтернатива, посетителите без сертификат за 
ваксинация срещу Covid-19 могат да покажат документ за преболедуване или за 
отрицателен тест за Covid-19 на входа. Тази информация не се запазва и не се 
записва. Тази мярка беше въведена в отговор на пандемията с цел защита на 
сградите на ЕСП и здравето на нейните служители.  

За какъв период от време съхраняваме Вашите данни? 
Данните се съхраняват за период от тринадесет (13) месеца, с изключение на 
информацията, свързана с активирането на контролните пунктове, която се 
съхранява за период от шест месеца.  

Кой има достъп до Вашите данни и на кого ще бъдат разкрити те? 
Личните Ви данни ще бъдат обработени от Службата за безопасност и сигурност 
(СБС). Обработка на здравните данни няма да се извършва от никой друг.  

Само екипът на СБС има достъп до събраните лични данни. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=EN
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Ако подадете жалба, личните Ви данни могат да бъдат изпратени до други 
получатели, например Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по 
защита на данните, длъжностното лице по защита на данните към Европейската 
сметна палата. 

Какви мерки за сигурност се предприемат, за да не се допусне 
възможна злоупотреба или неразрешен достъп до Вашите лични 
данни? 
Записите на данни се съхраняват по сигурен начин в центъра за данни на ЕСП в 
Люксембург и попадат в обхвата на многобройни мерки за защита на наличността, 
целостта и поверителността на електронните активи на институцията. 

За управление на заявките за правата на достъп на посетителите се използва 
инструментът SERVICENOW. Договорът, сключен между ЕСП и компанията, 
обработваща данните, гарантира подходящо ниво на защита на данните. 
SERVICENOW е сертифициран по стандарт ISO27001. 

С достъп до личните данни разполага само определена група потребители. Правата 
за достъп се предоставят само въз основа на принципа „необходимост да се знае“, 
като се вземат предвид ролята, функцията и отговорностите на въпросния 
служител. 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 правилата за защита на данните се носи от Генералния секретар на 
ЕСП, но той е делегирал отговорността в тези области на различни субекти.  

Европейската сметна палата има политика за сигурност на информацията и 
служител по сигурността на информацията, който следи за правилното прилагане 
на тази политика и за тестовете за ефективност на свързаните с нея проверки.  

Какви са Вашите права? 
Вашите права във връзка с личните Ви данни са посочени в членове 17—24 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725. 

Имате право на достъп до личните Ви данни и на тяхната корекция във възможно 
най-кратък срок, ако те са неточни или непълни. При определени условия имате 
право да поискате изтриване на личните данни или ограничаване на тяхното 
използване. При необходимост имате право на възражение по всяко време 
относно обработването на данните Ви, въз основа на Вашата конкретна ситуация, 
и правото на преносимост на данните. В съответствие с Решение на Съда № 42—
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2021 от 20 май 2021 г., публикувано тук, на Вашите права могат да бъдат наложени 
някои ограничения.  

ЕСП ще разгледа Вашата молба, ще вземе решение и ще Ви изпрати отговор без 
ненужно забавяне, но най-късно в рамките на един (1) месец от получаване на 
молбата Ви. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два (2) 
месеца. Вие ще бъдете информирани за това удължаване (ако такова е 
необходимо) в срок от един (1) месец от получаване на молбата, както и за 
причините за забавянето.  

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични 
данни посредством информацията за контакт, посочена по-долу. 

С кого можете да се свържете, ако имате въпрос или оплакване? 
Основният електронен адрес за контакт е ECA-security@eca.europa.eu.  

В случай че имате въпроси/оплаквания относно обработката на Вашите лични 
данни, можете да се свържете по всяко време с длъжностното лице на ЕСП по 
защита на данните (eca-data-protection@eca.europa.eu).  

Data Protection Officer 
European Court of Auditors 
12, 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32021Q0622(01)
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