ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Онлайн анкета в подкрепа на проучването „ПОДХОДЯЩ ЛИ Е ЗЕЛЕНИЯТ
ПАКТ ЗА БОРБА С ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА В РЕГИОНИТЕ И
ГРАДОВЕТЕ НА ЕС?“ — събиране на информация посредством EUSurvey
1.

Кратко описание
В настоящата декларация за поверителност се обяснява защо някои лични данни се
обработват от КР и неговите подизпълнители при събирането на отговори на консултация
чрез EUSurvey. В нея се представя начинът, по който събираме и обработваме тези лични
данни. Разяснява се как се гарантира защитата на всички лични данни, събрани от КР, и
какви права можете да упражнявате във връзка с данните си (право на достъп, коригиране
и т.н.).
Институциите на ЕС се ангажират със защитата и зачитането на неприкосновеността на
личния Ви живот. Тъй като при всяка покана за участие в анкета на EUSurvey (получена по
електронна поща или намираща се на партньорски уебсайт) се налага да се изпратят лични
данни, които ще бъдат събрани и обработени от Комитета на регионите и неговите
изпълнители, се прилага Регламент (ЕС) 2018/1725 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.
Настоящата специфична декларация за поверителност се отнася до събирането чрез
онлайн анкета на опита на местните и регионалните власти (МРВ) във връзка със „Зеления
пакт и изменението на климата“. Анкетата е публично достъпна онлайн чрез EUSurvey. С
цел разпространение на резултатите на избрани заинтересовани страни (адресати) ще
бъде изпратен линк към анкетата по електронна поща. Други потенциални участници ще
имат достъп чрез линк, публикуван на някои партньорски уебсайтове. Анкетата е
неразделна част от провеждането на проучването „Подходящ ли е Зеленият пакт за борба
с изменението на климата в регионите и градовете на ЕС?“ (наричано по-нататък
„проучването“), възложено от Европейския комитет на регионите (наричан по-нататък
„Комитета“) на Milieu Consulting SRL, който ще действа като обработващ данните.
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2.

Кой отговаря за обработката на личните данни?
Администратор на личните данни е Laurent THIEULE, директор на дирекция B
„Законодателна дейност 1“ на Комитета на регионите, електронна поща: StudiesDLW1@cor.europa.eu

3.

Каква е целта на обработката?
Анкетата е част от проучването „Подходящ ли е Зеленият пакт за борба с изменението на
климата в регионите и градовете на ЕС?“, възложено от Комитета на регионите на
Milieu Consulting SRL. Целта е да се събере информация за подготовката на горепосоченото
проучване.
Участието е доброволно:
− Потенциалните респонденти получават достъп до анкетата чрез публичен линк,
публикуван на избрани уебсайтове. Участващите в анкетата респонденти ще бъдат
поканени да изразят съгласието си чрез кликване върху бутона „съгласие“ в началната
част на консултацията. Съгласието за използване на личните данни и приноса е
задължително за респондентите, които желаят да участват в анкетата. Без изразяване
на съгласие приносът не може да бъде изпратен.
− В уводната част на анкетата ще се обърне внимание на желанието на Комитета да се
свърже с респондентите в анкетата за евентуални последващи действия във връзка с
нея(вж. точка 11 по-долу). Ще бъде посочен ясен график (контакт може да се установи
само в срок от две години след публикуването на анкетата) и по този повод на
респондентите в анкетата ще бъде предложен избор (бутон да/не). Кликването върху
„да“ на този етап от проучването означава добавяне на фамилното и собственото име
на респондента, неговата електронна поща и структурата, към която принадлежи, в
базата данни на проучването „Зеленият пакт и изменението на климата“. Кликването
върху „не“ ще доведе до заличаване на всички събрани координати за връзка в срок от
два месеца след приключване на проучването.

4.

Какво е правното основание за обработването?
Член 5, параграф 1, буква г) от Регламент 2018/1725: (субектът на данните е дал съгласие
за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели);

5.

Кои лични данни се обработват?
Събират/обработват се само данни, необходими за участието в горепосочената
консултация:
− Лични данни:
координати за връзка на респондентите, които са необходими за провеждане на
консултацията. Координатите за връзка на лицата, участващи в анкетата, включително
електронна поща, собствено и фамилно име и името на структурата, към която
принадлежат.
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Адресатите, с които ще се установи контакт за целите на разпространението, ще бъдат
подбрани и потърсени чрез базата данни и имейл приложението „Dynamics“ на Комитета.
Тази база данни се поддържа от Комитета при пълна прозрачност и зачитане на защитата
на данните (вж. съобщението за поверителността на личните данни на адрес :
https://cor.europa.eu/bg/Pages/legal-notice.aspx).
− Данни от техническо естество: приносът на респондентите. Всеки принос се състои от
няколко отговора. Отговорите се дават чрез избор на предложени варианти и чрез
въвеждане на свободен текст (отворени отговори).
6.

Кои са получателите или категориите получатели на личните данни?
Получателите на Вашите лични данни ще бъдат служителите на Комисията, отговарящи за
управлението на EUSurvey ( вж. https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement),
както и служителите на Комитета и изпълнителя (Milieu Consulting SRL), свързани с
проучването.
Обработващият лични данни Milieu Consulting SRL си запазва правото да избира и използва
информацията, предоставена в рамките на анкетата, включително имената на участващите
структури, в окончателния доклад на проучването „Зеленият пакт и изменението на
климата“, като обаче винаги гарантира анонимността на отделните респонденти.
След като бъде завършен и одобрен от Комитета, окончателният доклад от проучването
ще бъде предоставен на Европейския комитет на регионите от Milieu Consulting SRL.
Всички права, свързани с окончателния доклад, включително във връзка с
разпространението му, ще бъдат прехвърлени от Milieu Consulting SRL на Комитета.
Обработващият лични данни, т.е. структурата, която отговаря за използването на лични и
технически данни за целта, посочена в точка 3 по-горе, е Milieu Consulting SRL, Chaussée de
Charleroi 112, 1060, Брюксел, Белгия.
Обработващият лични данни е определил вътрешния персонал, който е упълномощен да
управлява личните и техническите данни, посочени в точка 3 по-горе.
Обработващият лични данни ще съхранява Вашите данни за период от не повече от два
месеца след приключването на проучването и след това ще заличи от архивите си базата
данни на анкетата.
Освен информацията, избрана за включване в окончателния доклад, включително
имената на участващите структури, Milieu Consulting SRL или Европейският комитет на
регионите няма да предават никакви лични данни на трети страни.

7.

Предават ли се личните данни на трета държава или международна организация?
Не се предвижда прехвърляне на данни.

8.

Как можете да упражните правата си?
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Имате право на достъп до Вашите лични данни, да коригирате неточни или непълни лични
данни, да ограничите (при определени условия) обработката на Вашите лични данни или
да възразите срещу обработването им и да поискате тяхното заличаване (ако са
обработени незаконосъобразно).
Когато е приложимо, имате правото да получите личните си данни, предоставени на
администратора на данни, или да поискате прехвърлянето на тези лични данни пряко на
друг администратор на данни (преносимост на данните). Имате право и да оттеглите
съгласието си по всяко време.
Можете да отправяте запитванията си на адрес (Studies-DLW1@cor.europa.eu).
Запитването ви ще бъде обработено в рамките на 15 работни дни.
Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните
(edps@edps.europa.eu), ако смятате, че Вашите права съгласно Регламент (ЕС) №
2018/1725 са били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от КР.
9.

Колко дълго се пазят Вашите лични данни?
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от Комитета за период от две години след
датата на публикуване на анкетата.
Ако при попълването на въпросника сте отказали да се свържат с Вас за последваща
дейност (вж. точка 3 по-горе), данните Ви ще бъдат запазени за период от не повече от два
месеца след приключване на проучването.
Освен имената на структурите, участващи в анкетата, обработващият лични данни ще се
увери, че всяко поименно посочване на частни лица ще бъде премахнато от събраните
технически данни.

10.

Събираните лични данни използват ли се за автоматизирано вземане на решения,
включително профилиране?
Събирането и обработването на данни, свързани с проучването „Зеленият пакт и
изменението на климата“, не се основават на автоматизирано вземане на решения или
автоматизирано профилиране.

11.

Вашите лични данни ще се обработват ли допълнително за цел, различна от тази, за
която са получени?
Личните данни, включени в списъка с респондентите на анкетата, може да бъдат
използвани след приключването на проучването (в рамките на две години след
стартирането на проучването „Зеленият пакт и изменението на климата“) за други
последващи действия, като например организиране на конференции, изслушвания или
прояви с местни и регионални власти, определени като заинтересовани страни за
„Зеленият пакт и изменението на климата“.
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12.

Към кого мога да се обърна, ако имам въпроси или оплаквания?
Ако имате допълнителни въпроси относно обработката на Вашите лични данни,
приканваме Ви да се свържете с администратора на лични данни: (StudiesDLW1@cor.europa.eu).
Можете също по всяко време да се свържете и с длъжностното лице на КР за защита на
данните (data.protection@cor.europa.eu) и/или с Европейския надзорен орган по защита
на данните(mailto:edps@edps.europa.eu).

_____________
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