ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
Тази Декларация за поверителност и тайна Ви
предоставя информация за обработката и защитата
на Вашите лични данни.

Информация за операцията по обработката: Обработката на лични данни се извършва в
контекста и в предвид на Системата на ЕС за проследяване на тютюневите изделия.
Контрольори на данни: Европейската комисия, бидейки представлявана от Генералната
дирекция "Здравеопазване и безопасност на храните" (оттук нататък наричана за кратко ГД
САНТЕ),а и страните-членки на Европейския съюз действат като съвместни контрольори и
регулаторни органи.
Таблица на съдържанието
1. Увод
2. Защо и как ние обработваме Вашите лични данни?
3. На какво правно основание/на какви правни основания, ние обработваме Вашите
лични данни?
4. Кои лични данни ние събираме, а и освен това обработваме?
5. Колко дълго ние съхраняваме Вашите лични данни?
6. Как ние защитаваме, предпазваме, съхраняваме, гарантираме и охраняваме Вашите
лични данни?
7. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват?
8. Какви са Вашите права и как Вие можете да ги упражните?
9. Контактна информация на компетентния Контрольор на данни
10. Къде можете да намерите по-подробна информация?
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1. Увод
ГД САНТЕ и страните-членки на ЕС са поели ангажимент и са задължени да защитават
Вашите лични данни и да уважават, зачитат и да се съобразяват с Вашата тайна. Комисията
събира,а и освен това обработва Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 на
Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година 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
(отменяйки Регламент (ЕО) № 45/2001). Страните-членки на ЕС събират,а и освен това
обработват Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и
за отмяна на Директива 95/46/EО ("Общ регламент относно защитата на данните").
Тази Декларация за поверителност и тайна обяснява причините и мотивите за обработката
на Вашите лични данни, разяснява начина по който ГД САНТЕ и страните-членки на ЕС
събират, ръководят, осигуряват и гарантират защитата на всички предоставени лични
данни, как тази информация се използва и какви права Вие имате във връзка с обработката
на Вашите лични данни. Тя също посочва и съдържа контактните данни на компетентния
Контрольор на данни заедно с когото Вие можете да упражнявате Вашите права, на
Длъжностното лице, отговарящо за защита на данни и на Европейския надзорен орган по
защита на данните.
Информацията за операцията по обработката, озаглавена: “обработка на лични данни,
извършваща се в контекста и в предвид на Системата на ЕС за проследяване на
тютюневите изделия”, обещана и гарантирана от ГД САНТЕ и от страните-членки на ЕС, е
дадена по-долу.
2. Защо и как ние обработваме Вашите лични данни?
Цел на операцията по обработката:
Целта на обработката на лични данни е операцията на Европейската система за следене и
записване, която изисква от икономическите оператори да се регистрират в системата и да
записват, изпращат, съобщават и предоставят информация за движенията на изделията и
данните за сделки с тютюневи изделия в Европейския съюз. Събраните данни позволяват
на Комисията и на страните-членки на ЕС да извършват ефективен надзор върху правилното
функциониране на системата за проследяване на тютюневите изделия и съответно да
надзирават прилагането на законодателството относно проследяването на тютюневите
изделия, по-конкретно да ръководят борбата срещу незаконната търговия с тютюневи
изделия.
Издателите на идентификатори са компетентни да създадат, генерират и издадат уникални
идентификатори, да събират Вашите лични данни във формата, посочен и описан в точки
1.1, 1.4. и 1.7 от параграф 1 на Глава II на Анекс II към Регламента за изпълнение (ЕС)
2018/574 на Комисията. Веднъж щом Вашите лични данни бъдат събрани, те се съхраняват
в офлайн плоски файлове и в регистрите на Органите по издаване на идентификатори.
Актуално копие на всички офлайн плоски файлове и регистри се предоставя електронно
чрез рутера до вторичното хранилище на данни в пълно и строго съответствие с Член 20 (1)
и (3) от Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията. Веднъж щом Вашите лични
данни бъдат събрани, те се съхраняват на сървърите, управлявани от оператора на
вторичното хранилище на данни.
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Третите-страни-доставчици, ръководещи и експлоатиращи първичните хранилища на
данни, събират Вашите лични данни във формата, посочен в точки 3.1. до 3.5 от параграф 3
и параграф 4 на Глава II на Анекс II към Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на
Комисията. Веднъж щом Вашите лични данни бъдат събрани, те се съхраняват в сървъри
или в клауд хранилища, ръководени и експлоатирани от доставчиците на данни от
първичните хранилища на данни. После, Вашите лични данни се изпращат на вторично
хранилище на данни и това става незабавно в пълно и строго съответствие с Член 26(3) от
Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията и се съхраняват на сървърите,
ръководени и експлоатирани от оператора на вторично хранилище на данни.
Операторът на вторичното хранилище също събира Вашите лични данни във формата,
посочен в точки 3.1. до 3.5 от параграф 3 и параграф 4 на Глава II на Анекс II към Регламента
за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията чрез рутер. Веднъж щом Вашите лични данни
бъдат събрани, те се съхраняват на сървърите, ръководени и експлоатирани от оператора
на вторично хранилище на данни.
Вашите лични данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения.
3.

На какво правно основание/на какви правни основания,
Вашите лични данни?

ние обработваме

ГД САНТЕ и страните-членки на ЕС обработват Вашите лични данни, защото обработването
е необходимо за правилното функциониране на системата на ЕС за проследяване на
тютюневите изделия, осъществявано в интерес на обществото, а именно заради целите,
свързани с и отнасящи се до контрола върху тютюневите изделия, като тези цели са
споменати и описани в Директива 2014/40/ЕС и в Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574
на Комисията.
Незаконно произведените и забранени изделия пречат на свободното движение на
изрядни продукти и отслабват защитата, осигурена от законодателството за контрол върху
тютюневите изделия. За да се пребори с и елиминира незаконно произведените и
противозаконно продаваните тютюневи изделия, включително онези, които са незаконно
внесени в ЕС, Директива 2014/40/ЕС посочва в Член 15, че потребителските опаковки на
тютюневи изделия, трябва да бъдат маркирани с уникален идентификатор и техните
движения трябва да бъдат записвани така че, тези изделия да може да бъдат проследявани
и наблюдавани в целия Европейски съюз и тяхното съответствие с Директивата да може да
бъде следено и контролирано и тя да бъде по-добре прилагана. Регламентът за изпълнение
(ЕС) 2018/574 на Комисията също подчертава, че целта на Системата за проследяване на
тютюневите изделия е да осигури и предостави на страните-членки на ЕС на Комисията
ефективно средство за борба с незаконната търговия на тютюневите изделия.
4. Кои лични данни ние събираме, а и освен това обработваме?
Осигуряването и даването на лични данни се извършват в контекста на:
a)
подаването на молби от икономическите оператори и от операторите на първите
търговски обекти за продажби на дребно за идентификаторни кодове на самите
икономически оператори, техните обекти, съоръжения и машини в строго и пълно
съответствие с Членове 14(2), 16(2) и 18(2) от Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на
Комисията,
b)
изпращане, даване и предоставяне на информация за движенията на тютюневите
изделия, групирани по икономически оператори в строго и пълно съответствие с Член 32(2)
от Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията,
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c)
изпращане, даване и предоставяне на информация за сделки, групирани по
икономически оператори в строго и пълно съответствие с Член 33(2) от Регламента за
изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията.
ГД САНТЕ и страните-членки на ЕС събират, а и освен това допълнително обработват
следните лични данни:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

регистрирано име на икономическия оператор;
адрес на икономическия оператор;
е-поща на икономическия оператор;
Номер на икономическия оператор по Закона за ДДС;
данъчния регистрационен и идентификационен номер на икономическия оператор;
адрес на обекта (име на улицата, номер на сградата, пощенски код и име на града);
производител на машини;
ИО_ИД (Идентификатор на икономическия оператор)
О_Акцизен номер2 (акцизен номер на обекта, издаден от компетентния орган, с цел
идентификация на лицата, работещи в него/помещенията на предприятието)
О_ИД (Код и идентификатор на обекта)
пълен адрес на обекта за кореспонденция (име на улицата, номер на сградата,
пощенски код и име на града);
регистрационните номера на моторните превозни средства за превоз;
регистрирано правно име на купувача;
адрес на купувача;
данъчния регистрационен и идентификационен номер на купувача;
регистрирано правно име на платеца;
адрес на платеца;
данъчния регистрационен и идентификационен номер на платеца.

В контекста на гореописаните дейности, Вашите лични данни се предоставят на издателите
на идентификатори, които са компетентни да създадат, генерират и издадат уникални
идентификатори на независимите и самостоятелни трети страни-доставчици на данни,
ръководещи и експлоатиращи първичните хранилища на данни и на независимите и
самостоятелни трети страни-доставчици на данни, ръководещи и експлоатиращи
вторичните хранилища на данни в строго и пълно съответствие с Членове 14(2), 16(2), 18(2),
32(2) и 33(2) от Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията.
Ако Вие не предоставите тези лични данни, Вашата молба за съобщение под формата на
отчет ще бъде считана за неправилна и непълна и ще бъде отхвърлена от системата за
проследяване на тютюневите изделия.
5. Колко дълго ние съхраняваме Вашите лични данни?
В контекста на подаването на молби за идентификаторни кодове на икономическите
оператори, на техните обекти, съоръжения и машини, Вашите лични данни ще бъдат пазени
и съхранявани дотогава докато системата за проследяване функционира в строго и пълно
съответствие с Членове 25 и 27(10) от Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на
Комисията.
В контекста на изпращане, даване и предоставяне на информация за продуктовите
движения на тютюневите изделия и в предвид на информацията за сключените сделки,
Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от пет години в строго и пълно
съответствие с Член 25(1)(д) от Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията. Този
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период на пазене започва да тече, считано от последното събитие, отнасящо се до даден
уникален идентификатор.
В случай, че системата за проследяване на тютюневите изделия повече не функционира,
всички лични данни, съхранявани в офлайн плоските файлове и в регистрите на Издателите
на идентификатори, а и базите данни и данните, намиращи се в клауд хранилищата на
доставчиците на данни от първичните хранилища на данни и при операторът на вторичното
хранилище на данни ще бъдат заличени и изтрити.
6. Как ние защитаваме, предпазваме, съхраняваме, гарантираме и охраняваме
Вашите лични данни?
Всички лични данни се съхраняват в офлайн плоските файлове и в регистрите на Издателите
на идентификатори, а и в базите данни и в клауд хранилищата на доставчиците на данни от
първичните хранилища на данни и при оператора на вторичното хранилище на данни.
Всички операции по обработката на данни се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом)
2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 година относно сигурността на комуникационните
и информационните системи в Европейската комисия.
Издателите на идентификатори, които са назначени от страните-членки по силата на
споразумение с тях или в резултат на правен акт, са обвързани и задължени от
специфичните клаузи на това споразумение или от разпоредбите на правния акт, отнасящи
се до каквито и да е операции по обработването на лични данни, извършвани от името на
съвместните контрольори. Същите стопански и правни субекти също са обвързани от
задълженията за поверителност на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС)
2016/679 и по силата на националните закони за защита на данни.
Операторът на вторичното хранилище на данни, действащ като изпълнител на Комисията, е
задължен и обвързан от специфични договорни задължения, отнасящи се до операциите
по обработката на лични данни, извършвани от името на съвместните контрольори. Поконкретно, от оператора се изисква да вземе на място подходящи и уместни технически и
организационни мерки за сигурност и охрана, за да гарантира, че Вашите данни се
обработват по сигурен и безопасен начин в съответствие с изискванията на Общия
регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679.
През 2021 година, в рамките на съществуващия договор за концесия, Комисията уреди и
нареди външен одит на оператора на вторичното хранилище на данни. Ревизията бе
извършена от "БДД ЛПП", одиторска фирма избрана от Комисията и получила пълно
плащане от нея. Ревизията обхващаше както изпълнението на договорните задължения,
покриването на стандартите за управление на информационната сигурност, така и и
сигурността и охраната на данни. Ревизорите не срещнаха проблеми, които биха имали
важно или съществено значение и влияние.
Задълженията, споменати в споразумението за обработка на данни, подписано между
оператора на вторичното хранилище на данни и Комисията се прехвърлиха, бяха приети от
и бяха възложени на доставчиците на данни от първичните хранилища на данни. Същите
стопански и правни субекти също са обвързани от задълженията за поверителност на
Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 и по силата на националните
закони за защита на данни.
Освен това, по силата на Член 15(8) от Директива 2014/40/ЕС, първичните хранилища на
данни се наблюдават и контролират от външен одитор, който е предложен и му се плаща
от производителя на тютюневи изделия и е бил одобрен от Комисията. От външният
ревизор се изисква да представи годишен отчет на компетентните власти и на Комисията,
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оценявайки по-конкретно всякакви нередности по отношение на достъпа до съхранявани
данни. И така, Комисията получава всяка година одиторски доклади относно дейности по
съхранението на данни, извършвани от всички доставчици на данни от първичните
хранилища на данни. Това позволява на Комисията да открива потенциални нередности по
отношение на достъпа до съхранявани данни, а и да оценява съответните и уместните
мерки за сигурност и охрана на данни, които са в сила.
За да защити Вашите лични данни, Комисията е взела поредица от технически и
организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия за да се
разрешат проблемите, свързани със сигурността и безопасността онлайн, риска от загуба на
данни, промяната на данни и неразрешения достъп, вземайки предвид риска, възникващ
от обработването и естеството на личните данни, които се обработват. Организационните
мерки включват ограничаването на достъпа до лични данни единствено до одобрените
лица със законна, основателна и допустима нужда да знаят определени неща за целите на
тези операции по обработването на данни.
7. Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват?
Съгласно Член 15(8) алинея 3 от Директива 2014/40/ЕС и по силата на Член 25(1)(к)от
Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/574 на Комисията, достъпът до Вашите лични данни е
ограничен до компетентните органи на страните-членки, Комисията и външните ревизори,
одобрени от Комисията.
Страните-членки, Комисията и външните одитори имат пълен физически и виртуален достъп
до личните данни, съхранявани в първичните хранилища на данни и намиращи се във
вторичното хранилище на данни.
Достъп до личните данни, бидейки обект и предмет на съвместна обработка, ще бъде
разрешен само на:
a)
одобрения персонал на Комисията и страните-членки за целите на извършването на
ефективен надзор и на дейности по прилагането в контекста на Директива 2014/40/ЕС.
Такъв персонал спазва законовите разпоредби и когато е необходимо допълнителните
споразумения за поверителност.
b)
одобрения персонал на Издателите на идентификатори, независимите и
самостоятелни трети страни-доставчици на данни, ръководещи вторичното хранилище на
данни и независимите и самостоятелни трети страни-доставчици на данни, ръководещи
първичните хранилища на данни. Този достъп е предмет на идентифициране и изисквания
за пароли.
8.

Какви са Вашите права и как Вие можете да ги упражните?

Вие имате конкретни права като ‘субект на данни’ съгласно Глава III (Членове 14-25) от
Регламент (ЕС) 2018/1725 и по силата на Глава III (Членове 12-23) от Общия регламент
относно защитата на данните, по-конкретно, имате правото на достъп до вашите лични
данни и Вие можете да ги коригирате и актуализирате в случай че, Вашите лични данни са
неточни или непълни. Там където е предвидено, приложимо и осъществимо, Вие имате
правото да изтриете Вашите лични данни и да ограничите обработката на Вашите лични
данни. Вие също имате правото да възразите на обработването на Вашите лични данни,
което е законосъобразно извършвано съгласно Член 5(1)а от Регламент (ЕС) 2018/1725 и по
силата на Член 6(1)(д) от Общия регламент относно защитата на данни, на основания
свързани с Вашето специфично положение.
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Вие можете да упражните Вашите права, като се свържете с компетентния Контрольор на
данни, или в случай на конфликт, с Длъжностното лице, отговарящо за защитата на данни.
Ако е необходимо, Вие можете също да се обърнете към Европейския надзорен орган по
защита на данните. Тяхната контактна информация е дадена под Заглавие 9 по-долу.
Там където, Вие желаете да упражните Вашите права в контекста на една или няколко
специфични операции по обработването на данни, моля дайте тяхното описание във
Вашата молба.
9.
-

Контактна информация на компетентния Контрольор на данни

Отговорния Контрольор на данни

Ако Вие искате да упражните Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, или ако Вие
имате коментари, въпроси или проблеми, или ако Вие желаете да подадете молба относно
събирането и използването на Вашите лични данни, моля не се колебайте да се свържете с
ГД САНТЕ (SANTE-TTDP@ec.europa.eu).
-

Длъжностното лице, отговарящо за защитата на данни в Комисията

Вие можете също да се свържете с Длъжностното лице, отговарящо за защита на данни в
Комисията (DATA-PROTECTIONOFFICER@ec.europa.eu) по отношение на спорни
въпроси,разногласия, несъгласия, резултати и проблеми, отнасящи се до обработването на
Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

-

Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Вие имате правото да се обърнете за помощ (тоест, Вие можете да подадете жалба до) към
Европейския надзорен орган по защита на данните (edps@edps.europa.eu),ако Вие считате,
че Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат на
обработването на Вашите лични данни от Контрольора на данни.
10. Къде можете да намерите по-подробна информация?
Длъжностното лице, отговарящо за данни в Комисията публикува регистър на всички
операции по обработването на лични данни от Комисията, които са били документирани и
които са му били съобщени. Вие можете да имате имате достъп до регистъра чрез следния
уеб линк: http://ec.europa.eu/dpo-register.
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