ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация
относно обработването и защитата на личните Ви данни.

Операция по обработване: COVID-19 — Контрол на телесната температура при влизане в
сградите на Комисията в нейните представителства
Администратор на лични данни: ГД „Комуникации“, отдел D.2
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1. Въведение
Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава
личните Ви данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира
и впоследствие обработва лични данни в съответствие с 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).
В настоящата декларация за поверителност се обясняват причината за обработването на
личните Ви данни, начинът, по който събираме и обработваме лични данни и гарантираме
тяхната защита, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с личните
Ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на
лични данни, пред когото можете да упражните правата си, както и координатите за
връзка с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по
защита на данните.
Информацията във връзка с операцията по обработване „COVID-19 — Контрол на
телесната температура при влизане в сградите на Комисията в нейните представителства“
в държавите членки, предприета от ГД „Комуникации“, отдел D.2, е представена по-долу.
2. Защо и как обработваме личните Ви данни?
Целта на тази процедура е да се предотврати разпространението на COVID-19 и да бъдат
приложени протоколите за безопасност с цел предотвратяване на заразяването в
съответствие с действащото законодателство, приложимо в държавите членки.
При влизане в сградите на представителствата на Комисията в държавите членки
(наричани по-долу „представителствата на Комисията“) Вашата телесна температура ще
бъде проверена от „оператори за проверка на температурата“ (ОПТ), които не са
медицински персонал (а например са охранители) и са преминали подходящо обучение
за автоматизирания метод и съответния работен процес.
Проверката на температурата (T°) се извършва чрез автоматизиран метод без допир —
чрез безконтактен инфрачервен термометър или чрез термовизионна система. Когато е
възможно, проверката на температурата се извършва в транзитната зона на главния вход
на сградата (вътре в сградата, но преди или на нивото на портите за проверка за
сигурност).
Инструментът за измерване предупреждава дискретно (на екран, който се вижда само от
ОПТ) дали температурата е „нормална“ или „висока“ (т.е. е равна или по-висока от
граничната стойност от 37,7 °C).



Ако температурата е „нормална“ (≤ 37,6 °C), се прилага обичайната процедура за
достъп за целите на сигурността и се разрешава достъп по обичайния начин.
Ако температурата е „висока“ (≥ 37,7 °C или според предвиденото в националните
препоръки), температурата следва да бъде проверена още веднъж, за да бъде
потвърдена.

Лицето изчаква 10 минути (като през цялото време носи маската си и се стреми да
поддържа физическо разстояние > 1,5 m) вътре в сградата.
Температурата се измерва отново (по същия начин) 10 минути след първото измерване.



Ако е нормална (≤ 37,6 °C), се прилага обичайната процедура за достъп за целите на
сигурността и се разрешава достъп по обичайния начин.
Ако бъде потвърдено, че е „висока“ (≥ 37,7 °C или според предвиденото в
националните препоръки), достъпът се отказва на лицето за съответния ден.
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ОПТ предлага на външните посетителите/подизпълнители с „висока“ телесна температура
да уведоми съответния служител на Комисията, че на външния посетител/подизпълнител
е било отказано влизане в сградата. Уведомяването се извършва с изричното съгласие на
външния посетител/подизпълнител. Името на субекта на данните и на служителя на
Комисията може да се използва само с информативна цел. Лични данни няма да бъдат
записвани, предавани или съхранявани.
В случай на отказ на достъп може да бъде издаден неперсонализиран стандартен
сертификат за отказ на достъп. Тъй като в сертификата се посочват само датата и сградата,
до която е отказан достъп, той не съдържа никакви лични данни, които могат да доведат
до идентифициране на физическото лице.
Личните Ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения,
нито за профилиране.
3. На какво правно основание обработваме личните Ви данни?
Извършваме тази операция въз основа на:







член 1д, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз;
член 10, параграф 1 и член 80, параграф 4 от Условията за работа на другите
служители на Европейския съюз;
член 3, параграф 1, буква d) от Решение C(2006) 1623/3 на Комисията от 26 април
2006 г. за установяване на хармонизирана политика за здравословни и безопасни
условия на труд за целия персонал на Комисията;
Решение на генералния директор на ГД „Комуникации“ относно прехвърлянето на
правомощия за прилагане на мерките за здравословни и безопасни условия на
труд и за осигуряване на техния контрол и одит (Ares(2012)1524661);
Решение 09/10/2020 на генералния директор на ГД „Комуникации“ относно
мерките за здравословни и безопасни условия на труд в представителствата
(ARES(2020)5390428);
обработването на специални категории данни се основава на член 10, параграф 2,
букви ж) и и) от Регламент (ЕО) № 2018/1725.

Обработваме специалните категории лични данни (здравни данни), посочени в раздел 4,
тъй като:
а) обработването е необходимо по причини от важен обществен интерес на основание на
правото на Съюза, което е пропорционално на набелязаната цел, зачита същността на
правото на защита на данните и предвижда подходящи и конкретни мерки за защита на
основните права и интересите на субекта на данните;
б) обработването е необходимо от съображения от обществен интерес в областта на
общественото здраве, като защитата срещу сериозни трансгранични заплахи за здравето
или осигуряването на високи стандарти за качество и безопасност на здравните грижи и
лекарствените продукти или медицинските изделия, на основание на правото на Съюза, в
което са предвидени подходящи и конкретни мерки за гарантиране на правата и
свободите на субекта на данните, по-специално опазването на професионална тайна.
4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?
Телесната температура се измерва само с цел даване или отказ на достъп до помещенията
на представителствата на Комисията в държавите членки с цел предотвратяване на
разпространението на COVID-19.

5. Колко време съхраняваме личните Ви данни?
Администраторът на лични данни не съхранява личните Ви данни. Температурата се
изтрива автоматично от инструмента за измерване няколко секунди след като бъде
показана.
6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните Ви данни?
Личните данни не се съхраняват на устройството, нито на друг носител на запаметена
информация. За да защити личните Ви данни, Комисията въведе редица технически и
организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение
на сигурността и риска от загуба на данни, от промяна на данните или от неразрешен
достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на
обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп
до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да
получат достъп до информацията (принцип „необходимост да се знае“) за целите на
операцията по обработване (ОПТ).
7. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те?
Достъп до температурата Ви имат операторите за проверка на температурата (ОПТ), които
не са медицински персонал (а например са охранители) и са преминали подходящо
обучение за метода и съответния работен процес. Тези служители работят при спазване на
законоустановените изисквания, а при необходимост — и на допълнителни споразумения
за поверителност. Събраната информация няма да бъде предоставяна на трети лица.
8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?
Моля, имайте предвид, че решението, взето от ОПС, е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на понататъшна оценка или преценка. Вашето име или всякакви други лични или медицински
данни НЕ се записват, НЕ се съхраняват и НЕ се предават на Медицинската служба.
Можете да се свържете с оперативното звено в съответното представителство или, в
случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните. При необходимост
можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните.
Координатите за връзка с тях са посочени в раздел 9 по-долу.
Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни
операции по обработване, посочете в искането си тяхното описание (т.е. техните
референтни номера в съответствие с посоченото в раздел 10 по-долу).
9. Информация за връзка
-

Администратор на лични данни

Ако имате коментари, въпроси или опасения, моля, свържете се с администратора на
лични
данни
на
ГД
„Комуникации“
(COMM-DATA-PROTECTIONCOORDINATOR@ec.europa.eu) или с представителството (COMM-REP-SOF@ec.europa.eu).
-

Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

По въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни съгласно Регламент (ЕС)
2018/1725, можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните на
електронен адрес DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.
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-

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Ако считате, че правата Ви съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са били нарушени в резултат
на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни, имате право
на обжалване (т.е. можете да подадете жалба) пред Европейския надзорен орган по
защита на данните (edps@edps.europa.eu).
10. Къде може да намерите по-подробна информация?
Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистъра на
всички извършени от Комисията операции по обработване на лични данни, които са
документирани и са му съобщени. За достъп до регистъра използвайте следната
електронна
препратка:
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/servicestandards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg.
Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на
длъжностното лице по защита на данните под следния референтен номер: DPR-EC-08307.1

