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ИЗЈАВА ЗА ПРИФАТНОСТ ЗА ДИРЕКТОРИУМОТ ЗА УВОЗ, ИЗВОЗ И ТРАНЗИТ
(OLAF DPO 212)
1. ОПИС НА ПРОЦЕСОТ НА ОБРАБОТКА
Целта на оваа Изјава за приватност е на податочниот субјект да му се обезедат
информации како што се бара со членовите 11 и 12 од Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001 за
заштита на лица во однос на обработката на лични податоци од страна на институциите
и телата на ЕУ и за слободното движење на таквите податоци.
Надлежните органи на земјите членки комуницираат и разменуваат информации за
спречување измами помеѓу себе и со Комисијата во рамки на Регулативата (ЕЗ) бр.
515/97, со цел да спречат, истражат и да ги гонат повреди на царинското или
земјоделското законодавство.
Директориумот за увоз, извоз, транзит е ИТ апликација развиена за да им помогне на
надлежните органи во борбата против царински измами и да ја олесни размената на
информации. Директориумот за увоз, извоз, транзит го воспоставува ИТ решение за
поддршка кое може да прима и складира увозни декларации (од ICS или Надзор),
извозни декларации (ограничено на стока од чувствителен карактер: алкохол, тутун и
енергетски производи) од ECS (Систем за контрола на извоз), транзитни декларации од
NCTS (Нов компјутерски транзитен информатички систем). Овој директориум ќе го
користат OLAF и земјите членки при спроведување истраги поврзани со измама.
Размена на информации се врши преку Информатичкиот систем против измами (AFIS).
2. КОИ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ ГИ ПРИБИРАМЕ, ЗА КОЈА ЦЕЛ И СО КОИ ТЕХНИЧКИ
СРЕДСТВА?
Прибираме податоци за физички лица (или правни лица чие име може да води до
идентитет на физичко лице) чие име може да се појави кај увозни, извозни или
транзитни декларации.
Директориумот за увоз, извоз, транзит ги содржи следните полиња за податоци кои се
однесуваат на испраќач / извозник трговец; испраќач сигурен трговец; примач трговец;
примач сигурен трговец; главен обврзник трговец, декларант / застапник трговец:

- Име
- Улица и број
- Поштенски код
- Град
- Код на држава
- ЕОРИ број
Целта на прибирањето информации е да им се помогне на надлежните органи
наведени во Регулативата (ЕЗ) бр. 515/97 при спречување, истрага и гонење на повреди
на царинското или земјоделското законодавство, а со тоа подобрување на
ефективноста на соработката помеѓу земјите членки и помеѓу земјите- Членки и
Комисијата.
Податоците се добиваат преку AFIS и се чуваат на компјутери на OLAF.
3. КОЈ ИМА ПРИСТАП ДО ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ И НА КОГО МУ СЕ ДОСТАПНИ?
Информациите се чуваат централно, а пристапот до нив е ограничен на одредени корисници
со цел да им помогне на надлежните органи во спречувањето, истражувањето и гонењето на
повреди на царинското или земјоделското законодавство.
Пристапот до податоците во директориумот за увоз, извоз, транзит е ограничен на посебно
одредедни Оддели на Комисијата и специфично одередни национални органи. Овластувањето
се спроведува преку апликацијата AFIS URT (види Регистарот на корисници за известување
AFIS, алатки за управување со ИТ услуги и обработка на дневници (DPO 81).
Одредбите со кои се регулираат правата за пристап и можниот пренос на лични податоци се
вклучени директно во Регулативата (ЕЗ) бр. 515/97.
4. КАКО ГИ ЧУВАМЕ И ШТИТИМЕ ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ?
Контролираниот пристап со индивидуална лозинка се заснова на безбедна CCN / CSI мрежа на
Комисијата инсталирана на терминалите на администрациите - корисници или на AFIS безеден
пристап на интернет инсталиран на терминалите на администрацијата - корисник.
Корисникот може да се поврзе преку CCN мрежата или преку Интернет. За поврзување преку
интернет, потребно е да се инсталира AFIS сертификат на корисничкиот терминал за да се
обезбеди безбеден комуникациски канал помеѓу администрацијата и AFIS.
Личните податоци се чуваат во електронски фајлови, медиуми и документи на ОЛАФ. ОЛАФ
има воспоставено соодветни технички и организациски мерки изработени за да се заштитат
информациите од губење, злоупотреба, неовластен пристап, објавување, измена или
уништување. Повеќе детали околу, може да се најдат во Регистарот на корисници AFIS, алатки
за управување со ИТ услуги и обработка на дневници (DPO 81).
5. КОЛКУ ВРЕМЕ ГИ ЧУВАМЕ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?
Комисијата може да ги чува податоците само за период кој е потребен за постигнување на
целта за која тие биле вклучени, но не подолго од пет години со дополнителен рок од две
години, од оправдани причини.

6. КАКО ДА ГИ ПОТВРДИТЕ, ИЗМЕНИТЕ ИЛИ ИЗБРИШЕТЕ ВАШТЕ ПОДАТОЦИ?
Согласно Дел 5 од Регулативата бр. 45/2001 (ЕЗ) бр. 45/2001, податочните субјекти имаат право
на пристап до нивните лични податоци, право да ги корегираат и да ги дополнат. Постојат
Исклучоци согласно член 20 од Регулативата (ЕЗ) 45/2001.
На барање, на лицатата може да им се испрати копија од нивните лични податоци. Секое
барање за пристап, исправка, блокирање и / или бришење на лични податоци треба да биде
упатено до Контролорот преку е-пошта (OLAF-FMB-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu).
Доколку личните податоци за кои е поднесено барање за пристап се обезбедени од страна на
земја членка, пристапот се дозволува само доколку на партнерот што ги обезбедува
податоците му е дадена можност да го изрази својат став по барањето.
Во случај лични податоци да се вклучени во операции за обработка на податоци во голем
обем, со цел да се идентификуваат трендови и шеми на невообичаена активност за
подобрување на истражните мерки и мерките за контрола, администратија, превенција и
спроведување на законите, ОЛАФ нема да може да обезбеди поединечни известувања
бидејќи обезбедувањето на овие податоци би било невозможно или би вклучило
непропорционален напор, имајќи го предвид големиот број засегнати лица.
7. ПРАВО НА ОБЕШТЕТУВАЊЕ
Доколку сметате дека вашите права согласно Регулативата (ЕЗ) бр. 45/2001 се повредени како
резултат на обработката на вашите лични податоци од страна на ОЛАФ, имате право на
обештетување пред Европскиот супервизор за заштита на податоци (edps@edps.europa.eu).

