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Това е работен превод от английски език, който се публикува за информация. Версията на английски език 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА 

ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ 

ОТНОСНО БОРБАТА С ИЗМАМИТЕ 
 
 

 

1. ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАЦИЯТА ПО ОБРАБОТКА НА ДАННИ 

Освен общата информация на своя уебсайт OLAF предоставя и специален онлайн 

формуляр, който дава възможност да се изпращат въпроси от общ характер, 

свързани с работата, мисията, политиките и други дейности на службата. 

 

Личните данни, събирани чрез този формуляр (име, фамилия, електронен адрес), 

се използват за целите на обработката на искането. Данните се обработват с цел 

да се предостави отговор на искането за информация относно борбата с измамите. 

Служителите на отдел 0.1 „Подбор и контрол на разследванията“ регистрират и 

предоставят отговор на исканията за информация.  Информацията се съхранява в 

продължение на 5 години. 

 

Някои искания обаче могат да бъдат препратени на други служители на OLAF (или 

други служби), които са компетентни да отговорят на конкретен въпрос. Освен 

това, вашето съобщение може да съдържа информация, която евентуално е от 

интерес за дадено разследване. В такъв случай OLAF ще прецени дали да започне 

ново разследване или координационен случай в съответствие с Регламент 

№ 883/2013. 

 

Обработваните данни не са обект на автоматизирано вземане на решения, 

включващо профилиране. 

 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА 

 

Правното основание за обработката на данните е Кодексът за добро 

административно поведение (Решение 2000/633/ЕО на Комисията – ОВ 

20.10.2000 г., L 267, стр. 63) и, когато е целесъобразно, Регламент № 883/2013. 

OLAF извършва обработката в съответствие с член 5, параграф 1, буква а) от 

Регламент (ЕС) 2018/1725. 
 

3. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ 

 

Онлайн формулярът на уебсайта на OLAF позволява събирането на лични данни, 

като например вашето име, фамилия и електронен адрес. 

 

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

Достъпът до вашите лични данни е ограничен до компетентните служители на 



 

 

OLAF, които регистрират исканията за информация от обществеността и 

предоставят отговори. Когато е необходимо, вашето искане може да бъде 

препратено на отдела на OLAF, компетентен да предостави отговор. 

 

Личните данни, събрани в хода на процеса на обработване, могат да бъдат 

достъпни за одитори, длъжностното лице за защита на данните, Европейския 

надзорен орган по защита на данните или Европейския омбудсман (в случай на 

жалба). 
 

5. КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ? 
 

С оглед на защитата на вашите лични данни са въведени редица технически и 

организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия за 

гарантиране на сигурността онлайн, за справяне с рисковете от загуба на данни, 

промяна на данните или неправомерен достъп, като се отчитат рисковете, свързани 

с обработката и естеството на обработваните данни. Що се отнася до 

неправомерния достъп до оборудването и данните, хардуерът се намира в 

помещения на OLAF, защитени със специфични за OLAF мерки за физическа 

сигурност, логическият периметър на ИТ инфраструктурата на OLAF е защитен с 

мрежови защитни стени, а сигурността на основните компютърни системи, 

съдържащи базите данни, е завишена. 

 

Организационните мерки включват предоставяне на достъп до данните единствено 

на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на 

процеса на обработка. 
 

6. КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ? 
 

Вашите лични данни се съхраняват в продължение на 5 години след изпращане на 

вашето искане. 

 

Ако предоставената от вас информация съдържа информация, която евентуално е 

от интерес за дадено разследване, тя ще бъде съхранена за срок от 15 години в 

съответствие с правилата, приложими към процедурите за подбор на разследвания 

на OLAF. 
 

7. КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ? 
 

Имате право да поискате достъп, коригиране, заличаване или ограничаване на 

обработката на вашите лични данни и можете да възразите срещу тяхната 

обработка по съображения, свързани с вашето индивидуално положение. 

 

Всяко искане за упражняване на някое от тези права следва да бъде отправено до 

контролиращия орган (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu). Когато желаете 

да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по 

обработване на данни или за дадени досиета, моля, посочете във вашето искане 

тяхното описание и референтен номер. 

 

Възможно е да се прилагат изключения и ограничения въз основа на Регламент (ЕС) 

2018/1725 и съответни решения на Комисията. 
 

8. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ 

 

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните в OLAF (OLAF-

FMB-DPO@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на вашите лични 

данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725. 
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9. ПРАВО НА ЖАЛБА 

 

Ако смятате, че в резултат на обработката на вашите лични данни от OLAF вашите 

права по силата на Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени, имате право да се 

обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните 

(edps@edps.europa.eu). 
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