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BG 

 

 

Декларация за поверителност: 

Обработване на лични данни, свързани с 

Наградата на ЕИСК за гражданското общество 

 
По отношение на обработването на личните данни, събирани за целите на конкурса за 

Наградата на ЕИСК за гражданското общество (кандидатури, оценки, популяризиране, 

награждаване), се прилага Регламент (ЕС) № 2018/1725. 

 

1. Кой отговаря за обработката на личните данни? 

 

За обработката на личните данни отговаря Европейският икономически и социален комитет (в 

качеството си на контролен орган). 

 

Службата, която отговаря за това е 

Дирекция D — Комуникация и междуинституционални отношения 

Директор 

Европейски икономически и социален комитет 

Rue Belliard 99-101 

B-1040 Bruxelles 

Електронен адрес: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Каква е целта на обработването? 

 

Личните Ви данни се събират и обработват за целите на подбора, присъждането и 

популяризирането на наградата на ЕИСК за гражданското общество. 

 

3. Какво е правното основание за обработването? 

 

Обработването на лични данни се извършва въз основа на член 5, параграф 1, буква а) от 

Регламент (ЕС) № 2018/1725, тъй като е необходимо за изпълнението на задачите на ЕИСК. 

 

Някои лични данни се обработват въз основа на дадено съгласие (член 5, параграф 1, буква г) 

от Регламент (ЕС) № 2018/1725). 

 

Вашите лични данни се обработват и въз основа на член 5, параграф 1, буква б) от посочения 

регламент с цел спазване на Финансовия регламент на ЕС (Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=BG
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4. Кои лични данни се обработват? 

 

Обработват се следните лични данни: 

 

− име; 

− длъжност; 

− данни за контакт (лице за контакт, електронен адрес, номер на телефон и факс, 

пощенски адрес, организация, държава по местожителство, интернет адрес); 

− идентификационен номер за целите на ДДС, регистрационен номер на организацията, 

номер на паспорт, личен идентификационен номер; 

− данни и удостоверителни документи, свързани с критериите за изключване и 

допустимост; 

− клетвена декларация, че кандидатите не се намират в някое от положенията, налагащи 

изключване, посочени във Финансовия регламент. 

 

В конкретни случаи от кандидатите ще се изисква да изпратят на ЕИСК и следните данни: 

 

− удостоверителни документи за клетвената декларация (удостоверения за платени 

вноски за социално осигуряване и платени данъци, свидетелства за 

съдимост/удостоверение за добро поведение, копие от лична карта или паспорт и др.); 

− данни за тяхната правосубектност 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. 

 

5. Кои са получателите или категориите получатели на личните данни? 

 

За целите, описани по-горе, достъп до горепосочените лични данни се предоставя или може да 

бъде предоставен на следните лица: 

 

− служители на ЕИСК, отговарящи за администрирането на конкурсната процедура; 

− членове на журито, включително външни експерти и оценители, които работят от името 

на ЕИСК за целите на оценката на кандидатурите; 

− изпълнители, които работят за ЕИСК за целите на администрирането и 

популяризирането на конкурса. По-конкретно, в случай че сте преминали успешно 

етапа на предварителния подбор, на изпълнителите, наети от ЕИСК, за да напишат 

текст или да направят видеоматериал за наградата и/или да популяризират наградата и 

подбраните кандидати, може да бъде даден достъп до следните лични данни: име и 

данни за контакт на организацията/лицето, осъществяващи подбраната инициатива, 

проект или програма; наименование на съответната инициатива, проект или програма. 

В случай че сте поканен на церемонията по награждаването, освен горепосочените 

данни на изпълнителите/икономическите оператори, които отговарят за Вашето 

пътуване и настаняване от името на ЕИСК, може да бъде предоставен номер и/или 

копие от лична карта/паспорт; 
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− широката общественост. В случай че сте били отличени с награда от ЕИСК, 

упоменатите по-долу лични данни ще бъдат оповестени публично (например чрез 

съобщения за медиите, 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 удостоени с награда, ЕИСК може да направи обществено 

достояние имената на тези кандидати (организации на гражданското общество или 

отделни лица), наименованията и съдържанието на техните дейности, държавата на 

пребиваване или регистрацията им и URL на техните официални уебсайтове или 

публични профили. 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 юридическо или 

физическо лице; 

− правната служба на ЕИСК и съответните съдилища в случай на спор; 

− лицата и органите, натоварени с мониторинг, одит или проверка в приложение на 

законодателството на Европейския съюз, (например вътрешни одити, Органът за 

разглеждане на финансови нередности, упоменат в член 93 от Финансовия регламент, 

Европейската служба за борба с измамите — OLAF); 

− 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 ЕС. 

 

6. Предават ли се Вашите лични данни на трета държава (държава извън ЕС) или 

международна организация? 

 

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на държави извън ЕС или на международни 

организации. 

 

7. Как можете да упражните правата си? 

 

Имате право да поискате достъп до личните Ви данни. Освен това имате правото да поискате 

коригиране или заличаване или ограничаване на обработката на личните Ви данни. 

 

Когато е приложимо, имате също така правото и на възражение срещу обработката на личните 

Ви данни. Имате право и да оттеглите съгласието си по всяко време. 

 

Обръщаме специално вниманието на кандидатите върху последствията от подаването на искане 

за заличаване или възражение срещу обработка на данните и оттеглянето на съгласие, тъй като 

това може да доведе до промяна на условията на конкурса и до изключване. 
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Можете да отправяте запитванията си на адрес  (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Запитването 

ви ще бъде обработено в рамките на 15 работни дни. 

 

Имате право да подадете жалба пред Европейския надзорен орган по защита на данните 

(edps@edps.europa.eu), ако смятате, че Вашите права съгласно Регламент (ЕС) № 2018/1725 са 

били нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от ЕИСК. 

 

8. Колко дълго се пазят Вашите лични данни? 

 

− Файловете, които се отнасят до конкурсната процедура, включително личните данни, се 

съхраняват в службата, отговаряща за процедурата, до приключването ѝ, и в архивите за 

период от най-малко 5 години от датата, на която Европейският парламент взема 

решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 

финансовата година, за която се отнася изплащането на наградата (вж. член 75 от 

Финансовия регламент). данните на кандидатите, които не са били отличени, се пазят 

само за срок от 5 години, считано от присъждането на наградата; 

− до приключването на евентуален одит, административно или съдебно разследване, ако 

те са започнали преди изтичането на горепосочения период; 

− След изтичането на горепосочените срокове процедурните документи, свързани с 

досиетата за наградите и изчистени от лични данни, ще бъдат изпратени в 

историческите архиви на ЕС за по-нататъшно съхранение. Неселекционираните 

файлове се унищожават. 

 

9. Използват ли се събираните лични данни за автоматизирано вземане на решения, 

включително профилиране? 

 

EИСК няма да използва личните Ви данни, за да взема автоматизирани решения за Вас. 

„Автоматизираните решения“ се определят като вземане на решения без човешка намеса. 

 

10. Ще се обработват ли Вашите лични данни допълнително за цел, различна от тази, за 

която са получени данните? 

 

Не. Ако възникне такава необходимост, ЕИСК ще поиска Вашето писмено информирано 

съгласие. 

 

11. Към кого можете да се обърнете, ако имате въпроси или жалби? 

 

Ако имате допълнителни въпроси относно обработването на Вашите лични данни, моля, 

свържете се със службата, отговаряща за тяхната обработка (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). 

Можете също по всяко време да се свържете и с длъжностното лице на ЕИСК за защита на 

данните (data.protection@eesc.europa.eu) и/или с Европейския надзорен орган по защита на 

данните (edps@edps.europa.eu). 

 

____________ 
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