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  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

 

Настоящата декларация е свързана с обработването на лични данни в контекста на 

извършваните от Комисията разследвания на държавна помощ и свързани задачи от 

общ интерес. Данните, които се събират и впоследствие обработват при такива 

разследвания и задачи, включват информация за физически лица с установена или 

подлежаща на установяване самоличност. Обработването на тези данни се извършва в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725
1
. За обработването отговаря отдел „Регистър 

и прозрачност“ на ГД „Конкуренция“, който действа в качеството си на администратор 

на лични данни. 

 

          

Наименование и координати за връзка на администратора на лични данни: 

 

Unit R1– Registry and Transparency, DG Competition   

COMP-R1-MAIL@ec.europa.eu 

 

Име и координати за връзка на длъжностното лице по защита на данните: 

 

data-protection-officer@ec.europa.eu  

 

Каква е целта на събирането на данни? На какво правно основание се извършва 

обработването? 

 

Целта на извършвано от ЕС разследване на държавна помощ е да се определи дали е 

отпусната държавна помощ и ако е така, да се оцени нейната съвместимост съгласно 

членове 93, 106 и 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Що се отнася до държавна помощ за производството на селскостопански продукти и 

търговията с тях, правилата относно конкуренцията са приложими единствено до 

степента, определена от Европейския парламент и Съвета съгласно член 42 от ДФЕС. 

 

За да може Комисията да провежда разследвания на държавна помощ, държавите 

членки трябва да уведомяват Комисията за намерението си да предоставят държавна 

помощ съгласно конкретните разпоредби в тази област. Освен това, както е предвидено 

в Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни 

                                                 
1
 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 и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39—98). 
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правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (наричан по-нататък „Процедурния регламент“), Комисията може да поиска 

допълнителна информация от държавите членки, предприятия и сдружения на 

предприятия. Информация може да бъде получена и от жалбоподатели и 

заинтересовани страни. 

 

Информацията, която се събира и впоследствие обработва от Комисията, е свързана 

основно с предприятия, които са получатели или предполагаеми получатели на 

държавна помощ, свързани са по друг начин с публична мярка в контекста на 

разследване на ЕС на държавна помощ или са заинтересована страна в разследване на 

ЕС на държавна помощ. Тази информация се използва основно като доказателство за 

нуждите на прилагането на правилата на ЕС относно конкуренцията и във връзка с 

предмета, за който са събрани. Тя може да бъде използвана и за други цели в рамките 

на отговорностите на Комисията, като например други секторни проучвания в областта 

на държавната помощ и за общо развиване на политиката на сближаване или 

промишлената политика.  

 

Освен това Комисията може да обработва данни при извършването на задачи от 

обществен интерес, които са свързани с контрола върху държавната помощ, например 

извършване на пазарни проучвания, консултации и оценки на своите процедури, за да 

усъвършенства практиките и законодателството си В тези случаи приносът на субекта 

на данните е доброволен и може да бъде обобщен в списъци с адреси за 

кореспонденция например. 

 

 

Какви лични данни събираме? Съответни категории лични данни 

 

Личните данни, които се събират и впоследствие обработват в контекста на 

разследвания на държавна помощ, включват имена, координати за връзка (служебен 

адрес (на електронна поща), телефон, факс и евентуално лични координати за връзка), 

длъжност и функции на физическото лице в предприятието (например главен 

изпълнителен директор, маркетинг мениджър и т.н.) и евентуално изявления и записи, 

направени от физическите лица или приписани на тях. Други данни са координатите за 

връзка на жалбоподателите или данни относно участието на физически лица в 

стопански дружества, например за да се разгледа статутът на МСП на някои дружества. 

 

 

Получатели и предавания  

Кой има достъп до Вашите данни и на кого се предават те? 

 

В рамките на Комисията 

 

Достъпът до преписките за държавна помощ е ограничен до персонала на Комисията. 

Събраните документи се съхраняват на електронен носител и, когато е приложимо, на 

хартия. Достъпът до електронните преписки, съхранявани в деловодните приложения, е 
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ограничен до персонала на Комисията. Оригиналните преписки на хартия се съхраняват 

в регистъра на държавната помощ в специално помещение, което е заключено в извън 

работно време. Освен това влизането в сградите на Комисията е ограничено. Освен 

персонала на генералната дирекция, която отговаря за разследването, някои данни 

могат да бъдат предоставени и на други служби на Комисията на принципа 

„необходимост да се знае“, например в контекста на междуведомствени консултации, 

за анализиране на случая на държавна помощ. Комисията съхранява и актуализира 

списъци с адреси за кореспонденция за административни цели. 

 

 

 

 

Други органи и институции на ЕС  

 

Когато до институция на ЕС е изпратена жалба за информация, коментар или 

становище, личните данни могат да бъдат предадени на тази институция (например 

жалби до Омбудсмана или до ЕНОЗД). Тези получатели спазват разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2018/1725. 

 

Държави членки и Надзорен орган на ЕАСТ 

 

При много специфични обстоятелства информация в преписка за държавна помощ 

може да бъде предадена на държавата членка, срещу която се води разследването, на 

национални съдилища или на Надзорния орган на ЕАСТ съгласно разпоредбите за 

сътрудничество на Споразумението за ЕИП.  

Комисията не използва поверителна информация, предоставена от респонденти, която 

не може да бъде агрегирана или по друг начин анонимизирана, в решения по случаи за 

държавна помощ, освен ако не е получила съгласието на респондентите за разкриване 

на тази информация на засегнатата държава членка. Комисията може да приеме 

обосновано решение, което се съобщава на засегнатото предприятие или сдружение на 

предприятия и в което се посочва, че информацията, предоставена от отговорило лице 

и отбелязана като поверителна, не е защитена, и се определя дата, след която 

информацията ще бъде разкрита.  

Предприятие или сдружение на предприятия, което предоставя информация и не е 

бенефициер на разглежданата мярка за държавна помощ, може да поиска на основание 

на потенциална вреда неговата самоличност да не се съобщава на съответната държава 

членка (член 6, параграф 2 от Процедурния регламент). 

В Известието на Комисията относно прилагането на законодателството за държавната 

помощ от националните съдилища се допускат случаи, при които националните 

съдилища могат да поискат информация от Комисията. Освен възможността за 

предаване на притежавана от Комисията информация на националните съдилища 

Процедурният регламент предвижда възможност съдилищата да поискат становището 

на Комисията по въпроси, свързани с прилагането на правилата за държавна помощ. 

Комисията, по своя собствена инициатива и след като предварително е уведомила 

държавата членка за намерението си, може да представя писмени становища на 
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съдилищата на държавите членки, отговарящи за прилагането на правилата за 

държавна помощ. Комисията може да поиска от съответния съд да ѝ предаде 

документи, с които разполага и които са необходими за оценката на Комисията по 

случая (член 29 от Процедурния регламент). Освен това е необходимо Комисията да 

спазва задължението си за професионална тайна. Поради това с оглед на ограничения 

обхват на това сътрудничество е малко вероятно то да доведе до предаването на лични 

данни. 

 

И накрая, Комисията може също така да предава информация на Надзорния орган на 

ЕАСТ при спазване на разпоредбите за сътрудничество на Споразумението за ЕИП. 

Съгласно Протокол 27 към Споразумението за ЕИП всяка обменена информация по 

отделни програми и случаи, свързани с държавна помощ, се смята за поверителна. 

 

 

 

 

Консултанти 

 

При извършването на някои консултации и оценки, с цел по-голяма ефективност на 

процедурите на Комисията, координатите за връзка на физическите лица могат да бъдат 

предадени на подизпълнители, които са длъжни да спазват същите стандарти за защита 

на данните и поверителност, както институциите. 

 

 

Как съхраняваме и защитаваме Вашата информация? 

 

В допълнение към посочените по-горе физически мерки данни могат да се обработват 

само когато това е необходимо за изпълнението на задачите на Комисията по членове 

93, 106 и 107—109 от ДФЕС и в съответствие с Процедурния регламент. Процедурният 

регламент и практиката на Съда на ЕС поставят ясни граници на правомощията на 

Комисията за разследване и на използването на информацията. 

 

Информация, обхваната от задължението за професионална тайна, по принцип не може 

да се разкрива. В Съобщение C(2003) 4582 на Комисията от 1 декември 2003 г. относно 

професионалната тайна при решенията за държавна помощ (OВ C 297, 9.12.2003 г., стр. 

6—9) се пояснява естеството на това задължение и процедурата, която трябва да се 

следва.  

 

Различните разпоредби в областта на конкуренцията гарантират също така, че 

събирането на данни се извършва за конкретни, изрични и законосъобразни цели. 

Данните могат да се събират и впоследствие да се обработват само за целите на 

прилагането на правилата на ЕС за държавната помощ и във връзка с предмета, за 

който са събрани. 
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Как можете да проверите точността на своите лични данни и при необходимост, да 

ги поправите? 

  

Предоставянето на субектите на данните на право на достъп, право на ограничаване на 

обработването или право на заличаване на техните данни, налични в преписките на 

Комисията, ще възпрепятства изпълнението на задачите на Комисията за мониторинг и 

проверка на прилагането на правото в областта на конкуренцията, което е необходимо 

за опазването на важни икономически и финансови интереси на Европейския съюз (т.е. 

правилното функциониране на конкурентните пазари). Поради това към тези случаи се 

прилагат ограниченията съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2018/1725 и Решение (ЕС) 

2018/1927 на Комисията от 5 декември 2018 г.
2
 Въпреки това субектът на данните има 

възможност да поиска на адреса, посочен в декларацията за поверителност, 

ограничаване на обработването или заличаване на своите данни, за които се 

предполага, че са били незаконно обработени. 

 

 

За какъв период от време Комисията пази Вашите данни? 

 

Комисията пази преписките, свързани с конкуренцията, до окончателното приключване 

на случая, като това е необходимо за надеждността на административната процедура. В 

този момент електронната преписка се приключва в деловодното приложение. 

Документите и метаданните за случаите продължават да бъдат достъпни за персонала 

на Комисията, но търсенето в пълния текст (чрез използването на отделен инструмент) 

става невъзможно две години след приключването на случая. Що се отнася до 

предоставените на Комисията отговори чрез въведеното наскоро приложение за 

електронен въпросник (eQuestionnaire), тези отговори се съхраняват в приложението за 

определен период, както следва: i) по отношение на координатите за връзка — една 

година след приключването на случая, и ii) по отношение на други отговори — пет 

години след приключването на случая. 

 

След приключването на случая преписката се изпраща в архивите на Комисията. Това е 

необходимо, за да може да се спази общото задължение на Комисията за запазване на 

документите, които тя е получила в изпълнение на своите задължения и които са 

свързани с дейности на ЕС. Това следва да бъде разглеждано в по-широкия контекст на 

политиката на Комисията за архивиране. 

 

Личните данни, обработвани в контекста на консултации, оценки и друг вид обратна 

връзка за дейностите на Комисията, се съхраняват за периода от време, който е 

                                                 
2
 Решение (ЕС) 2018/1927 на Комисията от 5 декември 2018 г. за определяне на вътрешните правила по 

отношение на обработването на лични данни от Европейската комисия в областта на конкуренцията 

във връзка с предоставянето на информация на субектите на данни и ограничаването на някои права 

(ОВ L 313, 10.12.2018 г., стр. 39–44). 



 
Европейска комисия 
Генерална дирекция „Конкуренция“ 

Кореспонденция относно държавната помощ 
http://ec.europa.eu/competition/stateaid_mail.html 

 
 

 6 

необходим за осъществяването на контакт със заинтересованите страни с цел 

получаване на обратна връзка. За всяка конкретна консултация, оценка или друг вид 

обратна връзка периодът на съхраняване за подизпълнителя не надвишава 6 месеца 

след датата, на която подизпълнителят е предоставил на Комисията окончателния 

доклад/принос или на която е приключил договорът между подизпълнителя и  

Комисията.  

 

Координати за връзка 

 

Ако имате въпроси или желаете да отправите искане относно предоставената 

информация или правата си, можете да се свържете с координатора по защита на 

данните в ГД „Конкуренция“, като изпратите електронно съобщение на следния адрес: 

comp-data-protection@ec.europa.eu, или да се свържете с длъжностното лице за защита 

на данните в Комисията, като изпратите електронно съобщение на следния адрес: data-

protection-officer@ec.europa.eu. 

 

Жалби 

 

В случай на спор жалби могат да бъдат подават до Европейския надзорен орган по 

защита на данните. Цялата информация може да бъде намерена на следния уебсайт 

http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB. 
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