Специална декларация за поверителност
Консултация относно въвеждането на Европейска професионална карта
(ЕПК) за медицински сестри, лекари, фармацевти, физиотерапевти, инженери,
планински водачи и агенти на недвижими имоти
1.

ЦЕЛ

Целта на настоящата консултация е да се получат мнения от заинтересованите
лица или от хората, засегнати от темата на консултацията, които евентуално да
бъдат публикувани в интернет, като отговорност за това ще носи Martin FROHN,
началник-отдел в Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ в качеството му
на контролиращ орган.
Тъй като при тази онлайн услуга се събират и обработват лични данни, в сила е
Регламент (ЕО) 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември
2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни
от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни.
2.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЧРЕЗ КАКВИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА?

Идентификационни данни
Събираните и допълнително обработваните лични данни са данни, необходими за
участието в консултацията, като например име/фамилия/професия/пощенски и
електронен адрес/телефон/факс… на участниците, както и тяхното мнение по
разискваните теми.
Участниците от институциите на ЕС могат в някои случаи да бъдат подбрани чрез
подходяща процедура в „Sysper2“ или „ComRef“. Чрез тази извадка се създават
списъци, които контролиращият орган използва за разпращане на покани за
участие.
Операциите по обработка на личните данни, свързани с организацията и
управлението на настоящата консултация, са необходими за управлението и
функционирането на Комисията, както е предвидено в Договорите и по-конкретно
в член 5 от ДЕС, член 13 от ДЕС и членове 244—250 от ДФЕС, както и в
съответствие с член 1 и член 11 от ДЕС.
Техническа информация
Системата използва т.нар. „бисквитки“ по време на сесията, за да се осигури
комуникацията между клиента и сървъра. Ето защо е необходимо браузърът Ви да
е конфигуриран да приема „бисквитки“. Същевременно не се събират никакви
лични или поверителни данни, нито IP адреси от Вашия компютър. „Бисквитките“
изчезват след прекратяване на сесията.
3.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ И НА КОГО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ТЕ?

Получените мнения ще бъдат публикувани в интернет заедно с данни за
самоличността на автора, освен ако той не възразява срещу публикуването на
личните му данни с мотив, че такова публикуване би накърнило неговите законни
интереси. В такъв случай мнението може да бъде публикувано в анонимна форма.

В противен случай то няма да бъде публикувано и по принцип съдържанието му
няма да бъде взето под внимание. Моля, изпращайте всички свои възражения
срещу публикуването на личните Ви данни на отговорната за консултацията
служба (вж. данните за връзка по-долу).
4.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Вашите отговори и избраният от Вас език за съставяне на отговор се записват в
сигурна и защитена база данни в Центъра за данни на Европейската комисия,
чиито дейности са в съответствие с решенията и разпоредбите за сигурност,
установени от дирекцията за сигурност на Комисията за този вид сървъри и услуги.
Базата данни е недостъпна извън Комисията. В рамките на Комисията достъпът до
нея се осъществява чрез потребителско име и парола.
Достъпът до приложението се осъществява чрез нешифрована връзка, при която се
използва обикновеният HTTP протокол.
5.

КАК МОЖЕТЕ ДА ПРОВЕРИТЕ, ПРОМЕНИТЕ ИЛИ ИЗТРИЕТЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Ако желаете да проверите какви Ваши лични данни се съхраняват от отговорния
контролиращ орган, да ги промените, поправите или изтриете, моля, свържете се с
този орган, като използвате данните за връзка по-долу и изрично уточните какво е
искането Ви.
6.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Личните Ви данни ще бъдат част от списък с координати за връзка, достъпен за
служителите на Комисията за вътрешна употреба с цел да се свързват в бъдеще с
Вас във връзка с дейностите на Комисията. Ако не сте съгласни с това, моля
свържете се с контролиращия орган, като използвате информацията за контакти
по-долу, и изрично уточните искането си.
7.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

Ако желаете да проверите какви Ваши лични данни се съхраняват от отговорния
контролиращ орган, да ги промените, поправите или изтриете или ако имате
въпроси във връзка с консултацията или информацията, обработвана във връзка с
нея, или относно Вашите права, не се колебайте да се свържете с подпомагащия
екип, който работи под ръководството на контролиращия орган, като използвате
следните данни за връзка:
Отдел E4 „Свободното движение на квалифицирани лица“, Генерална
дирекция „Вътрешен пазар и услуги“
Тел.: +322-2993757
Факс: +322-2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
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8.

ОБЖАЛВАНЕ

В случай на спор жалби могат да се подават до Европейския надзорен орган по
защита на данните.
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