ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С
КОНКУРСА ЗА НАГРАДАТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

1. Контекст и администратор на лични данни
Тъй като Европейският икономически и социален комитет (наричан по-нататък
„ЕИСК“) събира и обработва лични данни, той е обвързан с разпоредбите на 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.
Операциите по обработка се извършват под отговорността на администратора на лични
данни:
Peter Lindvald Nielsen
началник на департамент „Комуникация“
Европейски икономически и социален комитет
Rue Belliard 99-101 B-1040 Bruxelles
Електронен адрес: civilsocietyprize@eesc.europa.eu
2. Какви лични данни събираме, с каква цел, на какво правно основание и с
помощта на какви технически средства?
Видове лични данни
Събираните и впоследствие обработвани лични данни се отнасят до кандидата.
Информацията може да се отнася до следните данни:
• име;
• длъжност;
• данни за контакт (лице за контакт, електронен адрес, номер на телефон/факс
номер, пощенски адрес, организация, държава по местожителство, интернет
адрес);
• идентификационен номер за целите на ДДС, регистрационен номер на
организацията, номер на паспорт, личен идентификационен номер;
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информация, използвана при оценката на критериите за допустимост;
• клетвена декларация, че не се намират в някое от положенията, налагащи
отстраняване, посочени във Финансовия регламент.
•

При поискване от ЕИСК в конкретни случаи от кандидатите също така ще се изисква да
изпратят на ЕИСК следните данни, които ще бъдат събрани и впоследствие обработени
от Комитета:
• удостоверителни документи за клетвена декларация (удостоверения за платени
вноски за социално осигуряване и платени данъци, свидетелства за
съдимост/удостоверение за добро поведение и др.);
• данни за техния правен субект и удостоверителни документи;
• информация за банкова сметка (код IBAN и BIC код), извлечение от банкова
сметка;
• снимки и/или видеоматериали, илюстриращи инициативата/проекта/програмата,
предложени за наградата.
Цел
При получаване на Вашата кандидатура от съответната служба, Вашите лични данни се
събират и впоследствие обработват за целите на управлението и администрирането на
конкурсните процедури от страна на ЕИСК.
Правно основание
Правните основания за операциите по обработка на лични данни са:
• член 5, буква а) от Регламент № 45/2001: „обработката е необходима за
изпълнението на задача, която e в интерес на обществото въз основа на
Договорите за създаване на Европейските общности или други приети въз
основа на тях юридически актове или при легитимно упражняване на официални
правомощия, предоставени на институцията или органа на Общността или на
трета страна, пред която се разкриват данните“;
• член 5, буква г) от Регламент № 45/2001: „субектът на данните недвусмислено е
дал своето съгласие“.
Технически средства
Вашите лични данни се предоставят при подаването на Вашата кандидатура/вписване.
Информацията се събира във файлове, които се съхраняват в изолирана защитена
система. Информацията се обработва от служителите на ЕИСК под ръководството на
администратора на лични данни.
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3. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се предоставят те?
За целите, описани по-горе, достъп до Вашите лични данни се предоставя или може да
бъде предоставен на следните лица:
• служители на ЕИСК, отговарящи за администрирането на конкурсната процедура;
• оценителите, отговарящи за оценката на подадените кандидатури;
• представители на обществеността. В случай че сте били отличени с награда от
ЕИСК, упоменатите по-долу лични данни ще бъдат оповестени публично
(например чрез интернет и/или социалните медии) в съответствие със
задължението на ЕИСК да публикува информация за лауреатите на конкурси,
финансирани от бюджета на Европейския съюз: име и данни за контакт на
организацията/отделната личност, осъществяващи инициативата, проекта или
програмата, за които е присъдена наградата; наименованието на инициативата,
проекта или програмата; размера на присъдената награда. Освен това ще бъдат
публикувани снимки и видеоматериали, свързани с присъждането на наградата и
с инициативите, проектите или програмите, за които е присъдена наградата. Що
се отнася до кандидатите, които не са били отличени, в съответствие с правилата
на конкурса, ЕИСК може да оповести имената на кандидатите (организация или
отделна личност) и техните дейности. Всички допълнителни данни на
кандидатите, на които не е била присъдена наградата, могат да бъдат
оповестявани публично само при условие, че е било получено писмено
информирано съгласие на съответната организация/отделна личност;
• За целите на защитата на финансовите интереси на Съюза, личните Ви данни
могат да се предават на службите за вътрешен одит, на Европейската сметна
палата или на Европейската служба за борба с измамите, както и между
разпоредителите с бюджетни кредити на ЕИСК и на органите на Съюза.
4. Как съхраняваме и защитаваме Вашите данни?
Събраните лични данни и всичката свързана с тях информация се съхраняват в
помещенията и на компютърни сървъри на ЕИСК. Достъп до тези помещения и
сървъри имат само компетентните служители на ЕИСК.
5. Как можете да проверите, промените или изтриете Вашите данни?
Имате право на достъп до Вашите лични данни, право да поправите неточни или
непълни лични данни, да блокирате (при определени условия) обработката на Вашите
лични данни, или да възразите срещу обработването им и да поискате тяхното
заличаване (ако са обработени незаконосъобразно). Можете да отправяте искания за
справка непосредствено до администратора на лични данни. Искането ви ще бъде
обработено в рамките на петнадесет работни дни.
Обръщаме специално вниманието на кандидатите върху последствията от подаването
на искане за заличаване, тъй като това може да доведе до промяна на условията на
конкурса и до изключване.
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6. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
Съхраняване на личните Ви данни:
• файловете, които се отнасят до конкурсната процедура, включително личните
данни, се пазят в службата, отговаряща за процедурата, до приключването ѝ, и в
архивите за период от 10 години след присъждането на наградата; данните за
кандидатите, които не са били отличени, обаче, се съхраняват само за срок от
5 години след присъждането на наградата;
• до приключването на евентуален одит, административно или съдебно
разследване, ако са започнали преди изтичането на горепосочения период.
7. Информация за контакт
Ако имате допълнителни въпроси относно обработката на Вашите лични данни, моля,
свържете се с администратора на лични данни: (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).
8. Жалби
Можете също да се свържете по всяко време с длъжностно лице за защита на данните на ЕИСК
(data.protection@eesc.europa.eu) и/или Европейския надзорен орган по защита на данните
(edps@edps.europa.eu).
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