Специална декларация за поверителност във връзка с
обществената консултация относно достъпа до социална
закрила
1. Цел
Целта на настоящата обществена консултация е да се съберат мненията на
заинтересовани страни или лица, които се интересуват от въпроса за достъпа до социална
закрила, и евентуално да се публикуват в интернет под отговорността на директора на
дирекция „Социални въпроси“ в ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“,
който действа в качеството си на контролиращ орган.
Тъй като при тази онлайн услуга се събират и обработват лични данни, се прилага
Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г.
относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и
органи на Общността и за свободното движение на такива данни.

2. Какви лични данни събираме и с помощта на какви технически средства?
Идентификационни данни
Събираните и допълнително обработвани лични данни са данни, необходими за участието
в обществената консултация, като например собствено име и фамилия, адрес на
електронна поща, възраст и настояща професия, както и мнението на участниците по
повдигнатите въпроси.
Операциите по обработка на личните данни, свързани с организацията и управлението на
настоящата обществена консултация, са необходими за управлението и функционирането
на Комисията, както е предвидено в Договорите, и по-конкретно в членове 5, 7 и 211—219
от ДЕО.
Техническа информация
По време на сесията системата използва т.нар. бисквитки, за да се осигури комуникацията
между клиента и сървъра. Ето защо е необходимо браузърът Ви да е конфигуриран да
приема бисквитки. Този инструмент не събира обаче никаква лична или поверителна
информация, нито IP адреси от Вашия компютър. Бисквитките изчезват след прекратяване
на сесията.

3. Кой има достъп до Вашите данни и на кого се предоставят те?
Получените отговори, както и самоличността на техния автор, ще бъдат публикувани в
интернет, освен ако авторът възрази срещу публикуването на личните му данни с
аргумента, че публикуването им ще нанесе вреда на неговите законни интереси. В такъв
случай отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма. В противен случай
отговорите няма да бъдат публикувани и съдържанието им по принцип няма да бъде взето
под внимание. Моля, изпращайте всички свои възражения в това отношение на
отговорната за консултацията служба (вж. координатите за връзка по-долу).
Европейската комисия не разкрива на трети лица лични данни за целите на директния
маркетинг.

4. Как съхраняваме и защитаваме Вашите данни?
Вашите отговори и избраният за тяхното изготвяне език се записват в сигурна и защитена
база данни в Центъра за данни на Европейската комисия, чиито дейности са регулирани с
решенията и разпоредбите за сигурност на Комисията, приети от дирекцията за сигурност
за този вид сървъри и услуги. Базата данни не е достъпна извън Комисията. В рамките на
Комисията достъпът до нея се осъществява чрез потребителско име/парола.

5. Как можете да проверите, промените или изтриете Вашите данни?
Ако желаете да проверите какви Ваши лични данни се съхраняват от отговорния
контролиращ орган и съответно да ги промените, поправите или изтриете, моля, свържете
се с този орган, като използвате координатите за връзка по-долу и уточните изрично каква
е молбата Ви.

6. Колко време съхраняваме Вашите данни?
Вашите лични данни ще останат в базата данни до завършване на анализа на резултатите.
След пълноценното им използване, но не по-късно от една година след края на
консултацията, те ще бъдат анонимизирани.

7. Координати за връзка
Ако желаете да проверите какви Ваши лични данни се съхраняват от отговорния
контролиращ орган и съответно да ги промените, поправите или изтриете, или ако имате
въпроси относно обществената консултация, относно информацията, обработвана в
рамките на обществената консултация, или относно Вашите права, не се колебайте да се
свържете с екипа по поддръжка, работещ под ръководството на контролиращия орган, като
използвате следните координати за връзка:
Дирекция „Социални въпроси“, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Електронна поща: EMPL-ACCESS-SOCIAL-PROTECTION-OPC@ec.europa.eu

8. Ред за решаване на спорове
В случай на спор жалби могат да се подават до Европейския надзорен орган по защита на
данните.

