
Информативен бюлетин относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни при получаването на входна виза за Италия и за 

Шенгенското пространство   

(Общ регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, чл. 13) 
 

 

 

Обработването на лични данни с цел получаване на входна виза за Италия и за 

Шенгенското пространство ще бъде белязано от принципите на лоялност, коректност и 

прозрачност като признак на спазване на основните права и свободи на физическите лица.  

 

За целта се предоставя следната информация:    

 

1. Услугата се предоставя от Министерството на външните работи и на международното 

сътрудничество на Република Италия (МВнРМС), което в този случай действа посредством 

Посолството на Италия в София (България), чиито контакти са както следва: ул. Шипка, 2 

гр.София тел.: 0035929217300, e-mail:  ambasciata.sofia@esteri.it, pec  amb.sofia@cert.esteri.it.  

2. За въпроси или оплаквания, заинтересованото лице може да се свърже с началник 

отдел "Защита на личните данни" към Министерството на външните работи и на 

международното сътрудничество (с адрес: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, телефон: 0039 06 36911 (централа),  е-

mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it ).  

3. Поисканите лични данни са необходими, за да бъде разгледано заявлението за входна 

виза за Италия и за Шенгенското пространство на гражданин на държава, която не е член на 

Европейския съюз и на която е наложен визов режим.  

4. Предоставянето на личните данни е задължително, за да бъде разгледано заявлението 

за виза и евентуалния отказ данните да бъдат предоставени прави заявлението неприемливо.  

5. Обработването на личните данни, от страна на квалифициран персонал, ще се 

извършва ръчно и с помощта на електронна техника. В частност данните ще бъдат 

въвеждани в Информационната визова система (VIS), база данни създадена въз основа на 

Регламент на ЕО № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 9 юли 

2008г.  

6. Прилагането на европейската нормативна уредба за Шенгенското пространство (в 

частност Регламент на ЕО № 810/2009 от 13 юли 2009г., който учредява единен визов код за 

Общността), предвижда данните ще бъдат съобщавани на съответните италиански 

институции отговарящи за сигурността на информацията, както и на съответните власти в 

Европейския съюз и в другите държави членки.  

7. В съответствие с установените от визовия регламент (VIS) правила, данните ще бъдат 

съхранявани за период не повече от пет годин. 

8. Заинтересованото лице може да поиска достъп до личните си данни и промяна. В 

рамките на действащата нормативна уредба, като се изключат евентуалните последици от 

крайния резултат на заявлението, лицето може да поиска също така данните му да бъдат 

заличени, както и да поиска ограничение в обработката на личните данни или да се 

противопостави на обработването им. В подобни случаи заинтересованото лице следва да 

подаде молба към посолството на Италия в София (България), като информира и началник 

отдел "Защита на личните данни" към Министерството на външните работи и на 

международното сътрудничество.  

9. Ако заинтересованото лице смята, че са били нарушени личните му права, може да 

представи оплакване пред началник отдел "Защита на личните данни" към Министерството 

на външните работи и на международното сътрудничество или може да се обърне към 

Комисията за защита на личните данни (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039 

06 696771 (централа), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).  


