
 

 

Декларация за поверителност на личните данни 

За обработването на личните данни от страна на Европейския парламент се прилагат член 15 и член 16 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.  

1. Кой обработва Вашите лични данни? 
Европейският парламент действа като администратор на лични данни1, а структурата, отговорна за 
обработването им, е отделът за връзки с гражданското общество , представляван от началник-отдела.  

Можете да се свържете с администратора/структурата на адрес CitizensPrize@europarl.europa.eu .  

2. С каква цел се обработват Вашите лични данни? 
Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел да бъдат избрани победителите в конкурса за Наградата 
за европейски гражданин. 

3. Какво е правното основание за обработването на лични данни? 
Правно основание: Решение на Бюрото от 7 март 2011 г. относно Правилника на Наградата за европейски 
гражданин и неговите последващи изменения, включително преразглеждането на Правилника, прието на 
заседанието на Бюрото на 10 февруари 2020 г. 

4. Какви лични данни се обработват? 
Събираме всички данни, посочени във формуляра за подаване/издигане на кандидатурата: титла (по 
избор), собствено име (задължително), фамилия (задължително), име на групата 
граждани/сдружението/организацията (задължително, ако е приложимо), адрес (улица, №., апартамент и 
др., задължително), квартал/район/община (по избор), град/село (задължително), регион/област (по избор), 
държава (задължително), телефонен номер за контакт (включително код на страната, задължително), адрес 
на електронна поща (задължително), уебсайт (по избор). 

5. По какъв начин ще се обработват Вашите лични данни? 
Вашите данни ще бъдат използвани за целите на процеса на подбор, основно за установяване на контакт с 
Вас по време на процеса на подаване/издигане на кандидатурата и на подбор, както и за евентуалното Ви 
участие в церемонията по награждаването.  

6. Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни? 
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до края на 2021 г., така че да могат да бъдат използвани по 
време на целия годишен цикъл на наградата за посочените по-горе цели. След това данните ви ще бъдат 
съхранявани в продължение на 10 години единствено с оглед на възможността за отнемане на наградата, 
посочена в член 9 от правилника. Освен това от Вас може да бъде поискано Вашето изрично съгласие 
Европейският парламент да се свързва с Вас за други цели, като използва предоставените във формуляра 
за кандидатстване данни.  

7. Кои са получателите на Вашите лични данни? 
Получателите на личните Ви данни са съответното национално жури, Комисията по присъждането на 
наградата и персоналът на Европейския парламент, който администрира наградата.   

Личните Ви данни ще бъдат ли споделяни с държава, която не е членка на ЕС, или с международна 
организация?  
Не, личните Ви данни няма да бъдат споделяни с трета държава или с международна организация. 

8. Използват ли се някакви автоматизирани процеси2 и/или профилиране3 за вземане на решения, които 
биха могли да Ви засегнат? 

                                                           
1 Администраторът на лични данни е публичен орган, агенция или друг субект, който сам или съвместно с други определя целите и 
средствата за обработването на личните данни. Администраторът на лични данни се представлява от началника на структурата. 
2 Вземане на решение единствено чрез автоматизирани средства и без човешко участие. {Теоретични примери: интернет страница, 
на която можете да изберете различни възможности, което автоматично ще Ви включи в различни списъци с адресати, за да Ви се 
изпраща съответният месечен бюлетин/използване на автоматизирана система с възможност за отбелязване на множество 
отговори, която определя броя точки според броя на верните отговори}. 
3 При профилирането се анализират аспекти на личността, поведението, интересите и навиците на отделните лица, за да се правят 
прогнози или да се вземат решения за тях. То се използва за анализиране или прогнозиране на аспекти, свързани с изпълнението 
на професионалните задължения на субекта на данни, неговото икономическо положение, здраве, лични предпочитания или 
интереси, надеждност или поведение, местонахождение или движения и т.н. {Теоретичен пример: при използването на 
инструментите на социалните медии се събират данни и се регистрират Вашите тенденции. След това тези данни се използват за 
изготвяне на нови/различни прогнози за Вас.} 
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Не. 

9. Ако не Вие сте изпратили личните данни, какъв е техният източник?  
Не е приложимо.  

10.  Какви права имате? 
Вие имате следните права: 

o Право на коригиране на Вашите лични данни. 
o Право на изтриване на Вашите лични данни. 
o Право на оттегляне на съгласието по всяко време, без това да засяга законосъобразността на 

обработването на данните въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне. 
o Право на контакт с длъжностното лице за защита на данните на Европейския парламент на адрес: 

data-protection@europarl.europa.eu. 

o Право на подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните на адрес: 

edps@edps.europa.eu. 
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