
Резюме на насоките за защита на данните за потребителите на IMI  

 За какво мога да използвам IMI? 

IMI може да се използва в ограничен брой области за специфични цели, определени в 

съответното законодателство на ЕС. Вижте актуална информация по въпроса. 

 Защо да използвам IMI вместо електронна поща или телефон?  

IMI е разработена с оглед на изискванията на законодателството за защита на данните и 

предлага по-високо равнище на сигурност и поверителност от телефон, факс, обикновена поща 

или некриптирана електронна поща. Чрез IMI можете също да получите доказателство за 

обмен на информация под формата на доклад с цифров подпис. 

 Мога ли да обменям чувствителна информация чрез IMI? 

Да, можете и трябва да използвате IMI за обмен на чувствителна информация (например във 

връзка с дисциплинарни, административни или наказателни санкции), когато това е 1) 

разрешено от съответното законодателство (вижте точка 1 по-горе) и 2) необходимо за 

вземане на решение в случая. 

 Нуждая ли се от съгласието на засегнатото лице, преди да отговоря на въпроси за 
него в IMI? 

Не1. Личните данни на граждани се обработват в IMI в съответствие със специфичните 

разпоредби на правото на ЕС и не е необходимо да искате съгласие, за да оправдаете 

обработването им.  

 Трябва ли да информирам гражданите, че използвам IMI за обмен на информация за 
тях? 

По принцип гражданите имат право да бъдат информирани за това, но не непременно във 

всеки отделен случай. За повече подробности вижте Насоките за защита на данните за 

потребителите на IMI. 

 Ами ако гражданин поиска достъп до своите лични данни? 

Гражданите имат право да разглеждат, поправят и изтриват своите лични данни. За подробни 

инструкции вижте Насоките за защита на данните за потребителите на IMI. 

 Ами сигурността? 

Сигурността на IMI и операциите в нея зависи и от вас. Спазвайте мерките за сигурност, които 

вашият орган прилага за компютърни приложения, използвани за обработване на лични данни. 

Винаги пазете паролата и кода си за сигурност на сигурно място и следете за актуалността на 

списъците с потребители на IMI (ако участвате в управлението на потребители). 

 Към кого да се обърна за повече информация за защитата на данните и IMI? 

Ако имате допълнителни въпроси за защитата на данните, моля, прочетете Насоките за защита 

на данните за потребителите на IMI. Повече информация ще намерите и на уебсайта на IMI. 
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Освен това винаги можете да се обърнете към вашия национален IMI координатор (NIMIC) по 

въпросите на защитата на данните. 

IMI действа на базата на регламента за IMI
2
, в който са установени и правилата за обработване на лични 

данни. 

Повече информация за обработването на лични данни в IMI ще намерите в Насоките за защита 

на данните за потребителите на IMI и на уебсайта на IMI: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/data_protection_bg.html. 

Координати за връзка с NIMIC ще намерите на адрес: http://ec.europa.eu/internal_market/imi-

net/contact_bg.html 

 

 

                                                           
2  Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно административно 

сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 

2008/49/ЕО на Комисията ( „Регламент за ИСВП“), ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1. 
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