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1. Въведение 

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава 

личните ви данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира 

и обработва лични данни в съответствие с 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 (отменящ Регламент (ЕО) 

№ 45/2001). 

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причината за обработването на 

личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на 

всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви 

във връзка с личните ви данни. В нея е посочена и информацията за контакти с отговорния 

администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с 

длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на 

данните. 

Информацията във връзка с операцията по обработване „Информационна система за 

вътрешния пазар“, извършвана от администратора на лични данни, е представена по-

долу. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1576053932124&uri=CELEX:32018R1725
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2. Защо и как обработваме личните ви данни? 

Целта на „Информационната система за вътрешния пазар“ (IMI) е да се подобри 

функционирането на единния пазар чрез улесняване на административното 

сътрудничество и взаимната помощ между държавите от ЕС. За тази цел се предоставя 

надежден инструмент за сигурен обмен на информация (включително някои лични данни) 

между националните администрации на държавите от Европейското икономическо 

пространство и, когато е предвидено в приложимите актове на Съюза, Комисията и 

органите, службите и агенциите на ЕС. IMI функционира въз основа на Регламент (ЕС) 

№ 1024/2012 (Регламента за IMI) и може да се използва за административно 

сътрудничество в областите, посочени в приложението към този регламент, и за пилотни 

проекти (член 4 от Регламента за IMI). Информацията се обменя по структуриран начин 

съгласно процедури и работни процеси, установени предварително, и най-често въз 

основа на предварително преведени въпроси и отговори.  

Настоящата декларация за поверителност обхваща частта от IMI, за която отговаря 

Комисията (администратора на лични данни), а именно:  

a) гарантирането на сигурността, достъпността, поддръжката и разработването на 

софтуера и на информационно-технологичната инфраструктура на IMI; 

b) събирането на лични данни и регистрацията на потребители от Комисията, 

органите, службите и агенциите на Съюза и националните IMI координатори, както 

и съхраняването и заличаването на лични данни на всички потребители на IMI;  

c) съхраняването, блокирането, заличаването и (в някои специфични случаи, при 

поискване от компетентните органи) извличането на лични данни на лица, които 

са обект на обмен на информация, но не и събирането или разглеждането на 

такива лични данни.  

Настоящата декларация за поверителност не се отнася до дейностите по обработване на 

данни, извършвани от държавите членки съгласно член 7, параграф 3 от Регламента за IMI. 

Комисията обработва и защитава личните данни в IMI в съответствие с глави II—V от 

Регламента за IMI. 

Цел на обработването 

I. Комисията се нуждае от достъп до координатите за връзка на потребителите на 

IMI, за да си сътрудничи ефективно с държавите членки по управлението на IMI. 

Тези координати за връзка могат да бъдат обработвани от Комисията за цели, 

съвместими с Регламента за IMI, включително за следене на използването на 

системата от IMI координаторите и Комисията, инициативи за комуникация, 

обучение и повишаване на осведомеността, както и за събиране на информация за 

административното сътрудничество или взаимната помощ в рамките на 

вътрешния пазар.  

II. По отношение на временното съхранение на личните данни на лица, които са 

обект на обмен на информация между национални органи, целта на 

обработването на данни в IMI е да подпомага административното сътрудничество 

между компетентните органи на държавите членки въз основа на 

законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар, посочено в приложението 

към Регламента за IMI или предмет на пилотен проект съгласно член 4 от този 

регламент. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:BG:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0001:0011:BG:PDF
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Данните няма да се използват за автоматизирано вземане на решения, включително за 

профилиране или директен маркетинг. 

3. На какви правни основания обработваме вашите лични данни? 

Обработваме вашите лични данни с цел спазване на законово задължение, което се 

прилага спрямо администратора (член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1725) 

в съответствие с членове 3, 4 и 8 и приложението към Регламент (ЕС) № 1024/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административното 

сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна 

на Решение 2008/49/ЕО (Регламента за IMI). 

4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме? 

За да извърши тази операция по обработване, Комисията обработва следните категории 

лични данни: 

 координати за връзка на потребителите на IMI: име, служебен телефон, номера на 

факс, име на организация и електронни адреси. Получаваме координатите за 

връзка от субекта на данни или от неговата организация. 

 лични данни на лицата, които са обект на обмен на информация: видовете данни 

се определят от приложимото законодателство на ЕС за вътрешния пазар. 

Комисията няма нужда от достъп до тези данни, които се съхраняват на нейните 

сървъри, освен когато това се изисква от разпоредба на акт на Съюза, посочен в 

приложението или предмет на пилотен проект по член 4 от Регламента за IMI. 

 

5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни? 

Съхраняваме лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на 

горепосочените цели.  

I. Личните данни на потребителите на IMI (служители, работещи за компетентните органи) 

се съхраняват, докато те използват системата. Когато физически лица престанат да 

използват IMI, личните им данни се блокират (т.е. стават недостъпни чрез обичайния 

интерфейс на IMI) за период от 3 години. Тези данни могат да бъдат обработвани 

единствено, за да послужат като доказателство за даден обмен на информация, и се 

заличават в края на тригодишния период.  

II. Личните данни на лицата, които са обект на обмен на информация, се съхраняват в 

съответствие с правилата, установени в съответния акт на Съюза. Когато в акта не са 

посочени срокове на съхранение, личните данни се блокират 6 месеца след официалното 

приключване на процедурата за административно сътрудничество. Блокираните данни са 

недостъпни за потребителите на IMI и автоматично се изтриват 3 години след 

официалното приключване на административната процедура. В системата се запазва само 

анонимна информация за процедурата за статистически цели. 

6. Как защитаваме личните ви данни? 

Всички лични данни в електронен формат (електронни писма, документи, бази данни, 

качени групи от данни и т.н.) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия.  
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Комисията се грижи за това IMI да отговаря на изискванията, приложими за всички 

компютърни системи на Комисията, както е установено с Решение (ЕС/Евратом) 2017/46 

на Комисията относно сигурността на комуникационните и информационните системи в 

Европейската комисия.  

За да защити личните данни, Комисията въведе редица технически и организационни 

мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността 

онлайн и риска от загуба на данни, от промяна на данните или от неразрешен достъп, като 

се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични 

данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни 

единствено на упълномощените лица със законна необходимост да са запознати с тях за 

целите на операцията по обработване. 

Освен това всеки потребител на IMI трябва да прилага организационни мерки за сигурност 

по отношение на обработката на лични данни в съответствие с националното 

законодателство. По-специално, подходящи мерки за сигурност трябва да се прилагат за 

личните данни, извлечени от IMI и допълнително обработени извън системата (напр. в 

разпечатан доклад или архивирани по друг начин извън IMI). 

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

Достъп до вашите лични данни, като потребител на IMI, се предоставя на служителите на 

Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на 

упълномощени служители от държавите членки в съответствие с принципа „необходимост 

да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а 

при необходимост — и на допълнителни споразумения за поверителност. 

Комисията предоставя и управлява софтуера и информационно-технологичната 

инфраструктура на IMI, осигурява сигурността на системата, управлява мрежата от 

национални IMI координатори и участва в обучението и техническата помощ за 

потребителите на IMI. Комисията има достъп единствено до лични данни, които са 

абсолютно необходими за изпълнението на нейните задачи, установени в Регламента за 

IMI.  

В рамките на член 15 от този регламент членовете на екипа за IMI на Комисията имат 

достъп до личните данни на потребителите на IMI.  

По принцип служителите на Комисията нямат достъп до личните данни на лицето, което е 

обект на обмен на информация („субекта на обменяните данни“), освен когато в правен 

акт, поддържан от IMI, се предвижда роля на Комисията в този обмен. Въпреки това по 

технически причини на членове на екипа за IMI на Комисията може да се наложи да 

обработят личните данни на субект на данни, за да:  

 извлекат при поискване от компетентен орган лични данни, които са 

блокирани и по отношение на които субектът на данни е упражнил правото си 

на достъп, поправяне или изтриване;  

 изтрият лични данни от IMI преди изтичането на обичайния период на 

съхранение по изрично искане на компетентен орган, участващ в процедурата 

за административно сътрудничество, и при условие че въпросното лице е дало 

своето съгласие.   

Личните данни, съдържащи се в IMI, няма да бъдат предоставяни на трети страни освен до 

степен и за цел, която може да ни бъде наложена по закон. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=BG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0046&qid=1562933522792&from=BG
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8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните? 

Като потребител на IMI или субект на данни при обмен на информация, разполагате с 

конкретни права съгласно членове 14—25 от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално 

правото на достъп, коригиране или изтриване на вашите данни, както и правото на 

ограничаване на обработването на вашите лични данни. Когато е приложимо, имате също 

право да възразите срещу обработването, както и право на преносимост на данните. 

I. Като потребител на IMI можете да упражните правата си, като се свържете с 

Комисията или, в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. 

При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по 

защита на данните. Координатите за връзка с тях са посочени в точка 9 по-долу. 

Всички искания за достъп до лични данни ще бъдат обработени в срок от един 

месец. Всяко друго искане, посочено по-горе, ще бъде разгледано в рамките на 15 

работни дни. 

II. Ако смятате, че сте субект на данни при обмен на информация в IMI и желаете да 

получите достъп до вашите лични данни или да ги изтриете или коригирате, 

можете да се свържете с администрацията или органа, с който сте 

кореспондирали, или с всеки друг потребител на IMI, участвал в процедурата за 

административно сътрудничество, която ви засяга. 

Ако не сте удовлетворен от получения отговор, можете да се свържете с друг 

участващ потребител на IMI или да подадете жалба до органа по защита на 

данните във вашата страна. Списък с органите за защита на данните ще намерите 

на следния адрес:  

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm 

Моля, имайте предвид, че в някои случаи националното право или правото на ЕС може да 

предвиждат изключения от правото ви на достъп до личните ви данни или от правото да 

поискате те да бъдат коригирани или изтрити.  

Ако желаете да упражните правата си в контекста на няколко конкретни операции по 

обработване, моля, посочете тези операции във вашето искане (т.е. техните референтни 

номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу). 

9. Информация за контакти 

Администратор на лични данни 

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате 

коментари, въпроси или опасения или желаете да подадете жалба относно събирането и 

използването на личните ви данни, можете да се свържете с администратора на лични 

данни: 

Европейска комисия, генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, 

предприемачество и МСП“ (DG GROW), отдел E.4 „Насърчаване на спазването“, ел. адрес: 

GROW-IMI@ec.europa.eu.  

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm
mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
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В случай на несъгласие с администратора на лични данни, можете да се свържете с 

длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по 

въпроси, свързани с обработката на личните ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725. 

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) 

Ако считате, че правата ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат 

на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни, имате право да 

се обърнете (т.е. да подадете жалба) към Европейския надзорен орган по защита на 

данните (edps@edps.europa.eu или https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-

supervisor/complaints_en). 

10. Къде можете да намерите по-подробна информация? 

ДЛЗД на Комисията публикува регистъра на всички извършвани от Комисията операции по 

обработване на лични данни, които са документирани и са му съобщени. За достъп до 

регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД със 

следния референтен номер: DPR-EC-00373. 

 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

