
Защита на данните — Специална декларация за поверителност 
Експерти по покани за възлагане на обществени поръчки / външни експерти 

 
Настоящата декларация за поверителност се отнася до обработването от Европейската сметна палата 
(ЕСП) на лични данни, събрани в процеса на възлагане на обществени поръчки и покани за набиране на 
външни експерти.  
По-долу е описан 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 
поканата за участие в тръжна процедура, поканата за изразяване на интерес или поканата за участие 
в експертна комисия. 
 
Защо събираме Вашите данни? 
Вашите лични данни се събират и обработват от ЕСП за целите на управлението и администрацията на 
експертите или тръжните процедури. Личните Ви данни няма да бъдат обработени за цел, различна от 
целта, за която са били събрани. Ако се предвижда допълнително обработване за цел, различна от тази, 
за която са били събрани личните данни, ще Ви бъде предоставена информация относно тази друга цел 
и всякаква допълнителна информация, необходима за осигуряване на добросъвестно и прозрачно 
обработване на данните. 
 
Какви правила се спазват при използването на Вашите данни? 
Правното основание на обработването на данни е както следва: 

• 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. 

• Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) 
№ 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (наричан по-долу „Финансов регламент“), по-конкретно 
членове 160—179 относно тръжните процедури и членове 237—238 относно подбора на 
експерти. 

 
Какви лични данни събира ЕСП? 
Личните данни, които се събират и обработват, се отнасят до експертите или участниците в тръжната 
процедура, както и техните служители или подизпълнители (физически лица). Може да се събират 
следните данни: 

• Лична информация: име, фамилия, номер на паспорта, ЕГН, националност;  
• Функция;  
• Данни за контакт (адрес на електронна поща, служебен телефон, мобилен телефон, факс, 

пощенски адрес, компания и отдел, държава на пребиваване, интернет адрес);  
• Удостоверения за платени социални осигуровки и данъци, свидетелство за съдимост;  
• Данни за финансовото състояние: удостоверение за банкова сметка (име на банката, IBAN и BIC 

кодове), номер по ДДС;  
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• Информация, необходима за оценката според критериите за подбор или допустимост: опит, 
технически и езикови умения, образование, професионален опит, включително данни за 
настояща и предходна месторабота;  

• Клетвена декларация, че не се намират в някое от положенията, посочени в членове 136 и 141 
от Финансовия регламент; 

• Други данни относно експерта или участника в тръжна процедура, посочени от него съгласно 
условията на рамката за участие в поканата за тръжна процедура, поканата за проявяване на 
интерес или за участие в експертна комисия. 
 

Кой има достъп до Вашите данни и на кого ще бъдат разкрити те? 
За целите на обработката на данни, описани по-горе, достъп до личните Ви данни се дава или може да 
бъде предоставен на следните лица: 

• щатни служители на ЕСП (служителите, работещи по обществените поръчки и други служители, 
които участват в комисията за оценка) или, в случаите на междуинституционални тръжни 
процедури, членове на институциите, агенциите и органите на ЕС, участващи в тръжна 
процедура, както и външни експерти и изпълнители, на които ЕСП е възложила определена 
дейност за целите на управление на процедурата за подбор на експерти, тръжната процедура 
и оценката на офертите; достъп до личните Ви данни се предоставя само на принципа 
„необходимо е да се знае“; 

• лица и органи, натоварени със задачата да провеждат мониторинг, одит или проверка при 
прилагането на правото на ЕС (напр. вътрешен или външен одит, органа за разглеждане на 
финансовите нередности, определен в чл. 93 от Финансовия регламент, органа, отговарящ за 
системата за ранно откриване и отстраняване, определен в чл. 143 от Финансовия регламент, 
Европейската служба за борба с измамите — ОЛАФ). 

• граждани; ако Ви бъде възложен договор от ЕСП, личните Ви данни ще бъдат достъпни за 
обществеността съгласно задължението на ЕСП да публикува информация относно резултатите 
от тръжните процедури и получателите на финансови средства, предоставени от бюджета на ЕС 
(съответно чл. 163 и чл. 38, параграф 2 от Финансовия регламент). По-конкретно, 
предоставените данни ще са свързани с Вашето име и адрес, размера на получените средства, 
както и естеството и целта на тяхното отпускане. Те ще бъдат публикувани в приложение S на 
Официален вестник на Европейския съюз и / или на уебсайта на Сметната палата. 
 

Личните Ви данни могат да се предават на други получатели: 
• ако е необходимо правно становище — на Правната служба на ЕСП 
• ако се изисква превод — на дирекция „Писмени преводи“ на ЕСП 
• ако подавате жалба — на Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на 

данните, длъжностното лице за защита на данните на Европейската сметна палата. 
 
Какви мерки се предприемат, за да не се допусне възможна злоупотреба или неразрешен достъп до 
Вашите данни? 
Събраните данни се съхраняват надеждно в центъра за данни на ЕСП, Европейската комисия 
и доставчика на услуги в Люксембург и Белгия, и следователно са обхванати от многобройните мерки 
за защита на наличността, целостта и поверителността на електронните активи на институцията. 
С достъп до личните данни 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 въпросния 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 
правилата за защита на данните се носи от Генералния секретар на ЕСП, но той е делегирал 
отговорността в тези области на различни субекти. Сметната 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. 
 
Колко дълго съхраняваме Вашите данни? 
Личните данни се съхраняват за период от 10 години в счетоводната система, ако сте получавали 
възстановяване на разходите, и 7 години след подписване на договора между одобрения участник 
в тръжната процедура и възложителя, организирал поканата за изразяване на интерес, за участие 
в тръжна процедура или в експертна комисия. Данните на кандидатите, които не са преминали успешно 
тръжната процедура, следва да се пазят само за срок от 5 години след подписване на документите. След 
изтичане на този срок всички лични данни се унищожават. 
 
Какви са Вашите права? 
Вашите права във връзка с личните Ви данни са посочени в чл. 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 по всяко време да възразите срещу обработването 
на личните Ви данни, на основание, свързано с Вашата конкретна ситуация, както и право на 
преносимост на данните. 
Можете да поискате да съобщим, доколкото е възможно, за евентуални промени на личните Ви данни 
на други страни, на които са били разкрити данните Ви. 
ЕСП ще разгледа Вашето искане, ще вземе решение и ще Ви изпрати отговор без неоснователно 
забавяне, но най-късно в рамките на един месец от получаване на искането Ви. Ако е необходимо, този 
срок може да бъде удължен с още два месеца. 
Вие не сте обект на автоматизирано вземане на решения (които се взимат единствено от машини), 
включително профилиране, за да получите право на възлагане на договор. 
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. Това може да направите чрез 
формуляра за контакт, посочен в поканата за изразяване на интерес или за участие в тръжна процедура. 
Можете да се свържете по всяко време с длъжностното лице по защита на данните на Европейската 
сметна палата (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu), ако имате въпроси или оплаквания във връзка 
с обработката на личните Ви данни. 
European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
 
Имате право по всяко време да подадете жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните 
(edps(at)edps.europa.eu) относно обработката на Вашите лични данни. 
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