
 
 

Европейски парламент 
Youth Hub 
Декларация за поверителност на личните данни 
 

Информацията по-долу се основава на членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. 

1) Кой обработва Вашите лични данни? 

Европейският парламент действа като администратор на данни1. Структурата, която 
отговаря за контрола на личните Ви данни, е Отделът за младежта, представляван от 
неговия началник. За да изпратите съобщение до администратора на данни, моля, 
използвайте следния електронен адрес: youth@europarl.europa.eu. 

2) С каква цел се обработват Вашите лични данни? 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани с цел да се отговори на Вашите запитвания.  

Какво е правното основание на обработването? 

Правното основание за обработването е член 5, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 
2018/1725.  Член 24 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че 
„Всеки гражданин на Съюза може да се обръща писмено към всяка от институциите или 
органите, посочени в настоящия член или в член 13 от Договора за Европейския съюз, 
на един от езиците, посочени в член 55, параграф 1 от посочения договор и да получава 
писмен отговор на същия език“. 

3) Какви лични данни се обработват? 

 
Ще обработим данните на Вашия електронен адрес, от който решите да комуникирате с нас, за да 
отговорим на Вашите запитвания. Ако споделите с нас допълнителни лични данни във Вашето 
съобщение, те ще бъдат обработени от екипа, но по подразбиране не са необходими 
допълнителни лични данни освен имейла. 

 
 
 
 
 

1 Администраторът на лични данни е публичен орган, агенция или друг субект, който сам или съвместно с 
други определя целите на и средствата за обработването на личните данни. Администраторът на лични 
данни се представлява от началника на структурата. 



4) По какъв начин ще се обработват Вашите лични данни? 

Съдържанието на вашето запитване ще бъде анализирано от екипа, за да получите най-
добрия отговор. Ако е необходимо, могат да бъдат консултирани и други служби на 
институцията. Вашият електронен адрес ще бъде обработен, за да се отговори на Вашето 
запитване. 

Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни? 

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани в архивите за електронна поща на отдела за 
стандартния срок на съхранение на електронната поща, който е три месеца от датата на 
получаване, след което автоматично се изтриват. Отделът съхранява лични данни през 
този период от време, за да обработва запитвания. 

5) Кои са получателите на Вашите лични данни? 

За да бъде гарантирана ефикасната обработка на Вашето запитване, Вашето съобщение 
може да бъде предадено за отговор или консултация до друга служба на ЕП, до Europe 
Direct или до друга съответна служба на Европейския съюз. 

6) Вашите лични данни ще бъдат ли споделяни с държава, която не е 
членка на ЕС, или с международна организация? 

Не, личните Ви данни няма да бъдат споделяни с трета държава или с международна 
организация. 

7) Използват ли се някакви автоматизирани процеси2 и/или профилиране3 за 
вземане на решения, които биха могли да Ви засегнат? 

Не. 

8) Ако не Вие сте предоставили личните данни, какъв е техният източник? 

Не е приложимо. 

9) Какви права имате? 

• Право на достъп до Вашите лични данни 
• Право на коригиране на Вашите лични данни и, когато е приложимо: 

o Право на изтриване на Вашите лични данни 
o Право на ограничаване на обработването 
o Право на възразяване срещу обработването 

• Право на преносимост на данните 
• Право да се свържете с длъжностното лице за защита на данните на 

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

 
 

 
2 Решенията се вземат единствено чрез автоматизирани средства и без човешко участие. 

3 В профилирането се анализират аспекти на личността, поведението, интересите и навиците на отделните 
хора, за да се правят прогнози или да се вземат решения за тях. То се използва за анализиране или 
прогнозиране на аспекти, свързани с изпълнението на професионалните задължения на субекта на данни, 
неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания или интереси, надеждност или поведение, 
местонахождение или движения и т.н. 
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