Специална декларация за поверителност
Обществена консултация за използването на уебсайтовете на Комисията
(наричана в текста „консултация“)
•

Цел

Целта на тази консултация е да се събере информация за използването на уебсайтовете
на Комисията. Консултацията се извършва под надзора на ръководителя на отдел
COMM A/5 „Уебсайт Europa“ в Генерална дирекция „Комуникации“, изпълняващ
ролята на контролиращ орган. Резултатите от консултацията ще се използват за
подобряване на качеството на уебсайтовете на Европейската комисия.
Участието в нея е доброволно.
Тъй като в рамките на тази консултация се събират и обработват лични данни, към нея
се прилагат Директива 2009/136/ЕО относно правата на потребителите във връзка с
електронните съобщителни мрежи и услуги и Регламент 2001/45/ЕО относно защитата
на лицата по отношение на обработката на лични данни.
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 и в съответствие с член 1 и член 11 от ДЕС.
•

Какви лични данни събираме и чрез какви технически средства?

Консултацията се провежда с помощта на инструмент на трета страна (SurveyMonkey).
Потребителите ще бъдат пренасочени към уебсайта на SurveyMonkey, за да отговорят
на въпросите в рамките на консултацията. Моля, имайте предвид, че за този
инструмент на трета страна важи отделна политика за поверителност. Участието в
настоящата консултация е доброволно.
Консултацията е конфигурирана така, че да не се проследяват автоматично IP адресите
или електронните адреси.
В края на въпросника на консултацията респондентите могат да посочат своя
електронен адрес, ако желаят да участват в бъдещи проучвания относно уебсайтовете
на Комисията. Това е доброволно и електронните адреси няма да бъдат споделяни с
трети страни.
На уебсайта на SurveyMonkey се използват бисквитки. Прочетете повече за видовете
бисквитки, използвани на този уебсайт.
Бисквитките, използвани на уебсайта Europa, за да се известяват потребителите за
настоящата консултация (чрез изскачащ прозорец), не съдържат лична информация и
срокът им на действие изтича след три седмици.

•

Кой има достъп до вашите данни и на кого се предоставят те?

Достъп до всички лични данни, както и до всички сведения, събирани във връзка с
настоящата консултация, се предоставя само на ограничен брой потребители чрез
потребителско име и парола, като това не изключва евентуалното им предаване на
органите, натоварени със задачи по контрол или инспектиране в съответствие с правото
на ЕС. Тези потребители са служители на отдела на Комисията (COMM A/5 „Уебсайт
Europa“), организиращ консултацията.
Никакви лични данни не се предоставят на лица извън споменатите получатели и
правна рамка.
Европейската комисия не разкрива лични данни на трети лица за целите на пряк
маркетинг.
•

Как съхраняваме и защитаваме вашите данни?

Събраните лични данни и всички сведения, свързани с гореспоменатата консултация,
се съхраняват по описания по-горе начин на компютър на външния подизпълнител,
обработващ данните, който трябва да осигури спазването на изискванията за защита на
данните и за поверителност на Регламент (ЕО) № 45/2001.
•

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 информацията за контакти по-долу и ясно опишете искането си.
•

Колко дълго съхраняваме вашите данни?

В края на въпросника на консултацията респондентите ще имат възможност да посочат
своя електронен адрес за участие в по-нататъшни проучвания.
Тези лични 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 проучвания относно уебсайтовете на Комисията. Тези данни ще се
съхраняват в продължение на една година след приключването на консултацията.
•

Информация за контакти и жалби

Ако имате въпроси за консултацията, за информацията, обработвана в рамките на
консултацията, или за вашите права, не се колебайте да се свържете с екипа по
поддръжка, работещ под ръководството на контролиращия орган:
Отдел „Уебсайт Europa“, ГД „Комуникации“, Европейска комисия
Електронен адрес — EC webrationalisation

