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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 впоследствие 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 (и за 

отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001). 

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причината за обработването на 

личните Ви данни, начинът, по който събираме и обработваме лични данни и гарантираме 

тяхната защита, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с личните 

Ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка 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 относно операцията по обработване „Единно звено за достъп до 

информация за финансиране от ЕС“, извършвана от администратора на лични данни, е 

представена по-долу. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1593001191556&uri=CELEX:32018R1725
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2. Защо и как обработваме личните Ви данни? 

Администраторът на лични данни, с помощта на външен изпълнител, събира, използва и 

публикува Вашите служебни координати за връзка, включително някои лични данни, на 

публичния уебсайт access2finance.eu с цел да помогне на предприятията да се свържат с 

финансовите посредници от ЕС, за да кандидатстват за финансиране, подкрепено от ЕС. 

Този уебсайт може да събира лични данни чрез бисквитки 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm] въз основа на съгласие.  

Вашите данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, нито за 

профилиране. 

3. На какво правно основание обработваме личните Ви данни? 

Обработваме личните Ви данни, тъй като обработването е нужно: 

— за спазването на правно задължение, което се прилага спрямо администратора (член 5, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2018/1725), и по-специално членове 63 и 154 от 
Финансовия регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на ЕС, които изискват да се осигури 
видимост на дейността на Съюза и на субектите, на които се възлага изпълнението на 
средства на Съюза, или 

— защото сте дали съгласието си за обработването на личните Ви данни с цел публикуване 
на координати за връзка посредством ясно потвърждаващо действие чрез подписване на 
формуляр за съгласие. Вашето съгласие за тази цел може да бъде оттеглено по всяко 
време чрез изпращане на електронно писмо на адрес GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме? 

За да извърши тази операция по обработване, администраторът на лични данни, с 
помощта на външен изпълнител, събира от публичния уебсайт на Вашата институция 
Вашите служебни координати за връзка с логото на Вашата институция и обработва 
следните категории лични данни:  

 електронен адрес и телефонен номер, които в някои случаи се отнасят до 
конкретно физическо лице. 

 
5. Колко време съхраняваме личните Ви данни? 

Администраторът на лични данни съхранява личните Ви данни само за времето, 
необходимо за изпълнение на горепосочената цел. За всяка от обработваните категории 
лични данни по-долу ще намерите информация за сроковете на съхранение:  

Координатите за връзка на финансовите посредници се обработват от началото до края на 
периода на наличност или на инвестиционния период на финансовия продукт, подкрепян 
с финансовия инструмент на ЕС. Съгласно Списъка за съхранение на преписки на 
Комисията SEC(2012)713, периодът на съхранение на данни за непряко централизирано 
управление на програми, финансови инструменти и пилотни проекти е 10 години. 
Независимо от това ще актуализираме или изтрием лични данни, ако вече не са точни, по-
специално ако лицето за контакт се промени или оттегли съгласието си. 

6. Как съхраняваме Вашите лични данни и гарантираме тяхната защита? 

Всички лични данни в електронен формат (координати за връзка с финансовите 

посредници от ЕС) се съхраняват на сървърите на Европейската комисия или на нейните 

изпълнители. Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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(ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на 

комуникационните и информационните системи в Европейската комисия. 

Изпълнителите на Комисията са обвързани с конкретна договорна клауза за всички 

операции по обработване на Вашите данни от името на Комисията, както и със 

задълженията за поверителност, произтичащи от Общия регламент относно защитата на 

данните в държавите — членки на ЕС (Регламент (ЕС) 2016/679). 

За да защити личните Ви данни, Комисията е въвела някои технически и организационни 

мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на сигурността 

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

взема предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични 

данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни 

единствено на оправомощени лица със законна необходимост да получат достъп до 

информацията (принцип „необходимост да се знае“) за целите на операцията по 

обработване. 

 

7. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те? 

Достъп до личните Ви данни се предоставя на служителите на Комисията, които отговарят 

за извършването на тази операция по обработване, както и на оправомощени служители 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. 

Достъпът до личните данни ще бъде споделен с външен изпълнител, който подпомага 

Европейската комисия в събирането, използването и публикуването на личните Ви данни 

на уебсайта access2finance.eu. 

Координатите за връзка се публикуват на уебсайта, ако дадете съгласие за това, за да 

могат дружествата, кандидатстващи за финансиране от ЕС, да се свържат с Вас.  

Бисквитки  

 

Бисквитките са кратки текстови файлове, които даден уебсайт съхранява на 

устройство на потребител (например компютър, таблет или телефон). Бисквитките 

се използват за техническото функциониране на даден уебсайт (функционални 

бисквитки) или за събиране на статистически данни (аналитични бисквитки). 

Бисквитките, използвани за тази цел от Комисията на вашето устройство, ще бъдат 

обхванати от нейната политика за бисквитките, която е достъпна на следния адрес: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm. 

Когато посещавате уебсайта [www.access2finance.eu], съхраняваме записите в 

браузъра от посещението Ви за максимален срок от 13 месеца. След това тази 

информация се заличава. Събирането, обобщаването и анонимизирането на 

операциите се извършват в центъра за данни на Европейската комисия при 

подходящи мерки за сигурност. 

Бисквитките се съхраняват от Europa Analytics, корпоративната служба, която 

измерва ефективността и ефикасността на уебсайтовете на Европейската комисия 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1580147317974&uri=CELEX:32016R0679
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на портала EUROPA. Повече информация можете да намерите в записа за 

обработване на данни DPR-ЕС-00685 (Europa Analytics). 

Активирането на тези бисквитки не е абсолютно необходимо за функционирането 

на уебсайта, но то ще ви позволи да сърфирате по-добре. Можете да изтриете или 

блокирате тези бисквитки, но ако го направите, някои функции на уебсайта може 

да не работят, както е предвидено. 

Свързаната с бисквитките информация не се използва за лично идентифициране 

на субектите на данни, а образците с данни са изцяло под контрола на Комисията. 

Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените. 

Ако желаете личните Ви данни да бъдат изключени от анонимизираната обобщена 

статистика, можете да заявите това свое желание на страницата за бисквитките. 

По-специално можете да контролирате и/или изтривате тези бисквитки според 

Вашите желания. 

Моля да имате предвид, че съгласно член 3, точка 13 от Регламент (ЕС) 2018/1725 

публичните органи (например Сметната палата, Съдът на ЕС), които могат да получават 

лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството 

на Съюза или на държава членка, не се считат за получатели. По-нататъшното обработване 

на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за 

защита на данните съобразно целите на обработването. 

Информацията, която събираме, няма да бъде предоставяна на трети страни, освен в 

степента и за целта, за която законът може да изисква това от нас. 

8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните? 

Като „субект на данните“ Вие разполагате с конкретни права съгласно глава III (членове 

14—25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално с правото на достъп до Вашите лични 

данни, правото на коригиране или изтриване на тези 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. 

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни, извършвано 
законосъобразно въз основа на член 5, параграф 1, буква а), на основания, свързани с 
Вашата конкретна ситуация. 
 

Вие сте се съгласили да предоставите своите лични данни на администратора на данни за 

настоящата операция по обработване. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, 

като уведомите администратора на лични данни чрез имейл на адрес GROW-

C1@ec.europa.eu. Оттеглянето на съгласието Ви няма да засегне законосъобразността на 

обработването, извършено преди да оттеглите съгласието си. 

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни 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 дадени в точка 9 по-долу. 

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни 

операции по обработване, моля, посочете в искането си тяхното описание (т.е. техните 

референтни номера в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу). 
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Всяко искане за достъп до лични данни се обработва в едномесечен срок. Всички други 
искания, посочени по-горе, се разглеждат в срок от 15 работни дни. 

9. Координати за връзка 

— Администратор на лични данни 

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

коментари, въпроси или опасения или ако желаете да подадете жалба относно 

събирането и използването на личните Ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с 

администратора на лични данни — отдел C1 „Достъп до финансиране“ в генерална 

дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската 

комисия — на адрес: GROW-C1@ec.europa.eu  

— Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията 

В случай на несъгласие с администратора на лични данни по въпроси, свързани с 

обработването на личните Ви данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, можете да се 

свържете с длъжностното лице по защита на данните на адрес DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu. 

— 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 към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. да подадете 

жалба) на адрес edps@edps.europa.eu или https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-

supervisor/complaints_en. 

10. Къде може да намерите по-подробна информация? 

Длъжностното лице по защита на данните на Комисията публикува регистър на всички 

извършвани от Комисията операции по обработване на лични данни, които са били 

документирани и са му били съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната 

електронна връзка: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-

and-principles/transparency/data-processing-register_bg. 

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

следния референтен номер: DPR-EC-00770. 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
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https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg

