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Знайте своите права
Евроюст е орган на Европейския съюз (наричан
по-долу „EС“), основан през 2002 г., за да
повиши ефективността на компетентните органи
в държавите-членки на ЕС, които се занимават
със следствието и разследването на тежка
трансгранична и организирана престъпност.
За да изпълни своите задачи, Евроюст работи
със значително количество информация, често
с личен характер, за заподозрени и осъдени
лица, свидетели и жертви на престъпления. За
повече информация, моля посетете страницата
на Евроюст: www.eurojust.europa.eu.
Съвместният надзорен орган (наричан подолу „СНО“) е независим орган, създаден по
силата на Член 23 на Решението за Евроюст да
наблюдава съвместно дейностите на Евроюст
при обработването на лични данни, с цел да
се гарантира, че тези дейности се извършват
съгласно Решението за Евроюст.

Знайте своите права
Право на достъп
Вие имате право на достъп до личната
информацията, която Евроюст съхранява за
Вас, както и да поискате тя да бъде проверена.
Това право е безплатно. Евроюст е задължен
да разгледа всяко подадено заявление за
достъп в срок до три месеца.
Евроюст може, при необходимост, да откаже
достъп до информация в следните случаи
a) За да може органът да изпълнява своите
задачи и задължения;
b) За да се защити провеждано в дадения
момент национално разследване; или
c) За да се защитят правата и свободите на
трети страни.
В случай на несъгласие с решението на
Евроюст, Вие можете да го обжалвате пред СНО.
Право на изменение, спиране
използването, и унищожаване на лични
данни
Вие имате право да поискате от Евроюст да
измени, спре използването или унищожи

неверни или непълни лични данни за Вас. В
случай на несъгласие с решението на Евроюст,
Вие можете да го обжалвате пред СНО в срок
до 30 дни от датата на решението.
Къде се подават заявления за достъп до
лични данни?
За да упражните своето право на достъп
до личните Ви данни, изпратете писмено
заявление до Евроюст или до който и да е от
следните компетентни органи (www.eurojust.
europa.eu/jsb-datarights.htm#contacts).
Вие
имате право на избор към кой от тези органи
да се обърнете, като правото на достъп ще
Ви бъде осигурено съгласно законите на
държавата-членка, в която се намира избрания
от Ваш орган.
Обжалване на решение
За да обжалвате взето от Евроюст решение,
изпратете писмена жалба до Секретариата на
СНО в срок до 30 дни от датата на решението.
В писмото до СНО изложете причините за
жалбата. Посочете ясно следното: кой прави
жалбата, за какво се прави тя, и на какво
се позовавате. Приложете към жалбата
всички налични документи в нейна подкрепа.
Подадената жалба може да бъде оттеглена по
всяко време.
Секретариатът на СНО ще Ви отговори писмено
в срок до четири седмици от получаването на
жалбата, за да потвърди, че я е получил и Ви
изпрати обща информация за апелативната
процедура.
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