Система за управление на заинтересованите страни — Специална декларация за
поверителност
Настоящата декларация за поверителност се отнася до обработването от Европейската сметна
палата (ЕСП) на лични данни, събрани в рамките на системата за управление на
заинтересованите страни. В настоящия документ се описва начина, по който ЕСП обработва
Вашите лични данни и гарантира тяхната неприкосновеност.
Кой отговаря за обработването на Вашите данни?
Директорът на Председателството на ЕСП е администраторът на данни, който отговаря за
начина, по който се обработват данните Ви.
Защо събираме Вашите данни?
Целта на събирането на Вашите данни е да се подобри комуникацията, като се съобщава на
заинтересованите страни и широката общественост за публикуваните от ЕСП доклади,
съобразно техните специфични интереси. Нашата стратегия от 2013 година във връзка
с отношенията със заинтересованите страни включва създаването на база данни с подробна
информация за заинтересованите страни. Електронната поща на заинтересованите страни може
да бъде използвана за целите на проучвания, организирани от ЕСП.
Какви са правилата, на които се подчинява използването на Вашите данни?
Правната рамка, прилагана при обработването на лични данни от страна на ЕСП, е определена
в Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година
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.
Какви лични данни събираме?
Вашето име, електронен адрес, пол, езици, които използвате, името на Вашата организация,
длъжността Ви в нея, както и темите или видовете публикации на ЕСП, към които сте проявили
интерес. В дадени случаи съхраняваме също така Вашите адрес и телефонен номер, държава на
произход, политическа принадлежност (само за политиците) и членство в комитети. Ако сте
помолили да бъдете включени в нашата база данни, се съхраняват и датата на регистрация
и уведомлението за съгласие.
Кой има достъп до Вашите данни и на кого ще бъдат разкрити те?
За опазването на достъпа до Вашите лични данни отговаря управителят на системата за
управление на заинтересованите страни от Дирекцията на Председателството на ЕСП. Достъп
до данните Ви могат да имат определени служители на ЕСП, занимаващи се със системата за
управление на заинтересованите страни, сред които и служители от Генералния секретариат.
Длъжностното лице на ЕСП за защита на данните, Европейският надзорен орган по защита на
данните и/или Европейският омбудсман могат също да получат достъп до Вашите данни, ако се
налага да предприемат действия по подадена жалба.

Как гарантираме, че няма да бъде злоупотребено с Вашите данни и че няма да се допусне
неразрешен достъп до тях?
Информацията, с която разполагаме за Вас, се съхранява по сигурен начин в центъра на ЕСП за
данни, който се намира в Люксембург. Това означава, че Вие сте защитени от множество мерки,
които сме предприели, за да гарантираме наличността, неприкосновеността и поверителността
на собствените ни електронни активи.
С достъп до личните данни разполага само определена група потребители. Правата за достъп
се дават само въз основа на принципа „необходимост да се знае“, като се взима 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 за 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.
Служителят по сигурността на информацията в Европейската сметна палата гарантира, че
нашата политика за информационна сигурност се прилага правилно и че свързаните с нея
проверки се тестват за ефикасност.
За какъв период от време съхраняваме Вашите данни?
Вашите лични данни ще се пазят в системата, докато заявите, че се отписвате от базата данни,
или ако бъдем информирани, че Вашата длъжност или данни за връзка вече не са актуални.
Можете да се отпишете от списъка със заинтересовани страни, изготвен от системата за
управление на заинтересованите страни, когато пожелаете, като изпратите съобщение на
електронен адрес: ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Ние ще премахнем профила Ви от
базата данни веднага щом получим уведомление за Вашето отписване, и данните Ви ще бъдат
изтрити напълно в рамките на 30 дни.
Какви са Вашите права?
Вие имате право на достъп до Вашите лични данни, както и на тяхното коригиране без ненужно
забавяне, ако те са неточни или непълни. Имате право, при определени условия, да помолите
за изтриване на данните или ограничаване на тяхната употреба.
При необходимост имате право на възражение по всяко време относно обработването на
данните Ви от ЕСП, въз основа на Вашата конкретна ситуация, и правото на преносимост на
данните. Ние ще разгледаме Вашата молба, ще вземем решение и ще Ви изпратим отговор без
ненужно забавяне, но най-късно в рамките на един месец от получаване на молбата Ви. При
необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца.
Вашите права във връзка с личните Ви данни са посочени в членове 17—24 от Регламент (ЕС)
2018/1725.
Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни
посредством информацията за контакт, посочена по-долу.
С кого да се свържете, ако имате въпроси или оплаквания?
Най-напред можете да се свържете с екипа на ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, който
се управлява от Дирекцията на Председателството на ЕСП.
Ако желаете да получите повече информация или да направите оплакване във връзка
с обработването на личните Ви данни, можете също така да се свържете с длъжностното лице
за защита на данните към ЕСП:

European Court of Auditors
Data Protection Officer
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
Електронна поща: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
В допълнение, имате право по всяко време да подадете жалба до Европейския надзорен орган
по защита на данните (edps(at)edps.europa.eu).

