
Декларация за поверителност на личните данни

Член 15 от Регламент (ЕО) № 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 21
ноември 2018 г. се прилага за обработването на личните данни от страна на
Европейския парламент.

1) Кой обработва Вашите лични данни?
Контролиращият орган е Европейският парламент
Генерална дирекция за председателството
Дирекция за пленарни заседания
Електронна поща: Sessions@europarl.europa.eu

2) С каква цел се обработват Вашите лични данни?
 Целта е да се отговори на въпроси, свързани с пленарното заседание на

Европейския парламент.

3) Какви лични данни се обработват?
 Фамилия
 Собствено име
 Адрес за електронна поща

4) По какъв начин ще се обработват Вашите лични данни?
 Вашият електронен адрес ще бъде използван само за получаване на отговор

на Ваше запитване относно пленарното заседание на Европейския
парламент.

5) Какво е правното основание на обработването?
 Правното основание на обработването е:

 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 и Решение № 1247/2002/ЕО

 Решение на Бюрото на Европейския парламент от 22 юни 2005 г. за приемане на
правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент
и на Съвета относно защитата на физическите лица при обработката на лични
данни от институциите и органите на Общността и относно свободното движение
на тези данни.

6) Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни?
 Заявката Ви се получава и съхранява във формат на електронно писмо.

Данните се съхраняват в продължение на 90 дни, преди да бъдат
автоматично заличени.



7) Ще се споделят ли Вашите лични данни? Кои са получателите на Вашите лични
данни?
 Вашите лични данни няма да бъдат споделени, ако въпросът Ви се отнася до

пленарната сесия. Дирекцията за пленарни заседания ще отговори на
въпроса.

 Ако Дирекцията за пленарни заседания не може да отговори на Вашия
въпрос, ще го предаде на компетентната служба на Европейския парламент.

8) Ще има ли прехвърляне на Вашите лични данни извън Европейския парламент в
държави от ЕС или в държави извън ЕС?
 Не, няма да има прехвърляне на Вашите лични данни извън Европейския

парламент.

9) Какви права имате?
 Право на достъп до Вашите лични данни
 Право на коригиране
 Право на заличаване
 Право на ограничаване на обработването
 Право на контакт с длъжностното лице за защита на данните на Европейския

парламент на адрес data-protection@europarl.europa.eu
 Право на подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на данните

на адрес edps@edps.europa.eu.


