
 

 

Декларация за поверителност на личните данни 

Член 15 и член 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 

23 октомври 2018 г. се прилагат за обработването на личните данни от страна на 

Европейския парламент. 

 

1) Кой обработва Вашите лични данни? 

Европейският парламент е администратор1, а структурата, която отговаря за 

обработката, е Генералният секретариат на Европейския парламент, Генерална 

дирекция за персонала, Дирекцията за развитие на човешките ресурси, Отделът за 

подбор на таланти, представляван от началника на Отдела за подбор на таланти. 

Можете да се свържете с администратора/структурата на адрес PERS-

TalentSelection@europarl.europa.eu   

 

2) С каква цел се обработват Вашите лични данни? 

Обработване на онлайн кандидатури за различните процедури за подбор, 

организирани от Отдела за подбор на таланти, и за спонтанни кандидатури. 

Обработката изисква използването на софтуер (Gestmax), предоставен от Inasoft 

(Седалище: 2507 avenue de l’Europe Bâtiment C – 69140 Rillieux la Pape). Сървърите се 

намират във Франция и се предоставят от френско дружество. Извършваните операции 

са следните: – регистрация от кандидатите, включително удостоверителни документи – 

обработка на заявленията за кандидатстване на различните етапи от процедурата за 

подбор – комуникация с кандидатите относно състоянието на тяхната кандидатура – 

оценка на квалификациите от конкурсната комисия – управление на спонтанни 

кандидатури – визуализиране на успешните кандидати от службите на ЕП, набиращи 

персонал. 

 

3) Какво е правното основание за обработването? 

Правното основание за обработването са членове 27 – 31 и приложение III към 

Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и членове 12 и 82 от Условията 

за работа на другите служители. 

 

4) Какви лични данни се обработват? 

 

- Име, фамилия, пол, адрес, електронен адрес, телефонен номер, дата на 

раждане, място на раждане, гражданство, езици. 

                                                             
1 Администраторът на лични данни е публичен орган, агенция или друг субект, който сам или съвместно 
с други определя целите и средствата за обработването на личните данни. Администраторът на лични 
данни се представлява от началника на структурата. 
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- Данни относно личните аспекти (образование и професионален опит). 

- Данни за кариерата. 

- Данни за командировки и пътувания (за вътрешни кандидати, ако е приложимо). 

- Данни за здравословното състояние (само за Медицинската служба на 

Европейския парламент за кандидатите, които искат разумни улеснения за 

писмените и/или устните изпити). 

- Банкова сметка и/или други финансови данни (само ако е приложимо). 

 

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

Всички лични данни на кандидатите ще бъдат събирани и обработвани само доколкото 

това е необходимо за обработване на заявленията за подбор, обявени от ГД „Персонал“ 

в Генералния секретариат на Парламента. В съответствие с член 4, параграф 1, буква б) 

от Регламент (ЕС) 2018/1725 тези данни няма да се обработват за никакви други цели 

или да се използват в подкрепа на мерки или решения по отношение на конкретно лице. 

 

Определено количество лични данни трябва да се обработват в рамките на всеки 

конкурс или процедура за подбор, за които кандидатът е изразил интерес / в случай на 

спонтанна кандидатура. По принцип тези данни включват, но не се ограничават само до 

името и данните на кандидата. По отношение на вътрешните кандидати при конкретни 

процедури за подбор тази информация може да включва и личен номер на служителя, 

административен статут (т.е. длъжностно лице титуляр, срочно нает служител и т.н.), 

настояща степен, кариерно развитие и професионален опит, както и допълнителна 

информация, съдържаща се във всяко мотивационно писмо. Тези данни са важни, за да 

се установи дали кандидатът отговаря на условията за допустимост за конкретния 

конкурс или обявена процедура за подбор както от гледна точка на административните 

изисквания, така и от гледна точка на това дали кандидатът притежава необходимия 

професионален опит (ако е посочен във връзка с конкретната длъжност), а впоследствие 

и за по-нататъшната обработка на кандидатурата. 

 

Данните на кандидатите в конкурси и процедури за подбор се обработват единствено 

въз основа на принципа „необходимост да се знае“ от служителите на Отдела за подбор 

на таланти и от членовете на конкурсната комисия за конкретния конкурс или 

процедура за подбор. Данните относно представянето на кандидатите на тестовете се 

съхраняват в отдела и се предоставят само на членовете на конкурсната комисия, чиято 

работа е тайна. Данните никога не се предават на други служби или отдели, различни 

от Правната служба на ЕП, в случай на жалби въз основа на член 90 от Правилника за 

длъжностните лица или при съдебни дела, както и на съответните преки ръководители 

в ГД „Персонал“.  

 

6) Колко време ще се съхраняват Вашите лични данни? 

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани: 
 



 

 

 при неуспели кандидати: 2,5 години след приключването на конкурса 

 при успели кандидати: до изтичането на срока на валидност на списъка с 
одобрените кандидати. 

 при спонтанни кандидати: 2 години 
 

7) Кои са получателите на Вашите лични данни? 

Данните на успелите кандидати и на спонтанните кандидати могат да бъдат 

предоставени на: 

 

 Отделите по човешки ресурси към секретариата на Европейския парламент 

 Отдела за набиране на персонал на Европейския парламент 

 Отдела по акредитация (в ГД за сигурността и безопасността), Отдела за 

финансови ресурси (в ГД „Персонал“) и Отдела за командировки (в ГД 

„Персонал“). 

 

8) Ще бъдат ли споделяни Вашите лични данни с държава, която не е членка на 

ЕС, или с международна организация? 

Не, личните Ви данни няма да бъдат споделяни с държава, която не е членка на ЕС, нито 

с международна организация. 

 

9) Използват ли се някакви автоматизирани процеси2 и/или профилиране3 при 

вземането на решения, които биха могли да Ви засегнат? 

Не. 

 

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

Само за вътрешни кандидати източникът на личните Ви данни включва системата на 

Европейския парламент за управление на човешките ресурси, STREAMLINE. 

 

                                                             
2 Вземането на решение единствено чрез автоматизирани средства и без човешко участие. {Теоретични 
примери: интернет страница, на която при избиране на определени опции ползвателят автоматично се 
включва в различни списъци с адресати, на които се изпраща месечен информационен 
бюлетин/използване на автоматизирана система за коригиране на тестови въпроси с избор между 
няколко отговора и определяне на точки според броя на верните отговори.} 
3 При 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 положение, здраве, лични предпочитания или интереси, надеждност или 
поведение, местонахождение или движения и др. {Теоретичен пример: при използването на 
инструментите на социалните медии се събират данни и се регистрират тенденциите на ползвателите. 
След това тези данни се използват за изготвяне на нови/различни прогнози за тези ползватели.} 



 

 

11) Какви права имате? 

Вие имате следните права: 

o Право на достъп до Вашите лични данни. 

o Право на коригиране на Вашите лични данни. 

o Когато е приложимо, право на изтриване на Вашите лични данни. 

o Когато е приложимо, право на ограничаване на обработването. 

o Когато е приложимо, право на преносимост на данните.  

o Когато е приложимо, право на възразяване срещу обработването. 
o Право на контакт с длъжностното лице на Европейския парламент по защита на 

данните на адрес data-protection@europarl.europa.eu. 

o Право на подаване на жалба до Европейския надзорен орган по защита на 

данните на адрес edps@edps.europa.eu 
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