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1. Videonovērošanas politikas mērķis un darbības joma

Eiropas Parlaments (turpmāk tekstā — EP) ir ieviesis videonovērošanas sistēmu, ar
ko novērst, nepieļaut, pārvaldīt un izmeklēt drošības pārkāpumus un apdraudējumus,
kā arī aizsargāt personas, īpašumu un dokumentus no ugunsgrēka, zādzības,
ielaušanās, uzbrukuma vai citiem apdraudējumiem. Videonovērošanas sistēma
papildina citu raksturīgo drošības un piekļuves kontroles mērķu īstenošanu, uzraugot
konkrētas zonas un pasākumus. Tā ir daļa no darbībām, ar kurām atbalsta plašākas
EP drošības politikas jomas.

Par videonovērošanas datu apstrādes kontroli atbild EP Drošības un drošuma
ģenerāldirektorāta Riska novērtēšanas nodaļa.

Šajā videonovērošanas politikas aprakstā ir izklāstīta EP videonovērošanas sistēma,
tās mērķis un pielietojums un drošības pasākumi, kādus EP veic, lai aizsargātu
Parlamentā strādājošo personas datus un privātumu un EP tuvāko apkārtni.

Šīs videonovērošanas politikas elementi tiek piemēroti Eiropas Parlamenta trijās
darba vietās, proti, Luksemburgā, Strasbūrā un Briselē.

2. Kā tiek nodrošināts, ka mūsu videonovērošanas sistēma ir izstrādāta
saskaņā ar privātuma un datu aizsardzības principiem un atbilst datu
aizsardzības tiesību aktiem?

2.1. Pašreizējās sistēmas pārskatīšana
Kad 2010. gada martā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs izdeva
videonovērošanas pamatnostādnes (turpmāk tekstā — pamatnostādnes), EP jau bija
ieviesta videonovērošanas sistēma. Tomēr EP procedūras regulāri tiek pārskatītas,
lai tās atbilstu pamatnostādnēs (15. nodaļā) izklāstītajiem ieteikumiem un uzlabotu
datu aizsardzības standartus Parlamentā.

EDAU pamatnostādnes ir pieejamas šādā tīmekļa vietnē:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

2.2. Atbilstības statuss
EP apstrādā attēlus saskaņā ar pamatnostādnēm un Regulu (EK) Nr. 45/2001 par
personas datu aizsardzību Kopienas iestādēs un struktūrās.

2.3. CCTV sistēma un datu aizsardzības iekšējā revīzija
EP CCTV (televizuālā uzraudzības sistēma) ir pārbaudīta, veicot pilnīgu katras
novērošanas kameras iekšējo revīziju. Katrai kamerai veica riska analīzi (no drošības
un apsardzības viedokļa) un ietekmes novērtējumu (no datu aizsardzības viedokļa).
Pamatojoties uz abām analīzēm un nolūkā ierobežot to zonu novērošanu, kuras
neietilpst novērošanas mērķu jomā, kameru atrašanās vietas un redzamības leņķi
tika mainīti, atcelti vai apstiprināti.
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Turklāt tika veikta rūpīga pašreizējās situācijas revīzija attiecībā uz EP
videonovērošanas datu aizsardzības prakses atbilstību un saskaņotību ar minētās
regulas un pamatnostādņu noteikumiem. Tā kā iepriekš videonovērošanas politika
nepastāvēja, veiktās revīzijas rezultāts ir šis politikas izklāsts.

2.4. Ziņošana EDAU par atbilstības statusu
Uzstādot vai būtiski mainot videonovērošanas sistēmu, EP Drošības un drošuma
ģenerāldirektorāts ar EP datu aizsardzības inspektora atbalstu veiks datu
aizsardzības oficiālu novērtējumu un vajadzības gadījumā iesniegs EDAU
paziņojumu par iepriekšēju pārbaudi.

Šo videonovērošanas politikas izklāstu un ikvienu būtisku atjauninājumu nosūta
EDAU. Šāda informācijas apmaiņa ar EDAU ir ziņošana par EP atbilstības statusu
attiecībā uz videonovērošanas jautājumu.

2.5. Kontakti ar attiecīgajām datu aizsardzības iestādēm dalībvalstīs
Šo videonovērošanas politikas izklāstu pēc pieņemšanas nosūtīja attiecīgajām
iestādēm Beļģijā, Francijā un Luksemburgā. Turpmākajā šīs politikas pārskatīšanā
tiks ņemti vērā visi problemātiskie jautājumi, uz kuriem, iespējams, šīs iestādes
norādīs.

2.6. Lēmumu pieņemšana un apspriešanās
Lēmumi par uzstādītās videonovērošanas sistēmas uzturēšanu, pašreizējās prakses
pārbaudi, noteiktiem mērķiem paredzētu, konkrētu pielāgojumu noteikšanu nolūkā
uzlabot atbilstības līmeni un, visbeidzot, par šajā videonovērošanas politikā izklāstīto
drošības pasākumu pieņemšanu tika izdarīti pēc apspriešanās ar:

 EP — datu aizsardzības inspektoru;
 EDAU.

Šajā lēmumu pieņemšanas procesā EP:

 pierādīja šajā politikas izklāstā ierosinātās videonovērošanas sistēmas vajadzību;
 nodrošināja, ka tās mērķi ir leģitīmi;
 apsprieda alternatīvas un secināja, ka pēc šajā politikas izklāstā ierosināto datu

aizsardzības pasākumu pieņemšanas pašreizējās videonovērošanas sistēmas
izmantošana ir nepieciešama un samērīga ar 1. punktā (sk. iepriekš)
izklāstītajiem mērķiem;

 izskatīja problemātiskos jautājumus, uz kuriem norādīja apspriešanā iesaistītās
organizācijas.

Ar EP Drošības korespondentu tīkla starpniecību par šo videonovērošanas politiku
apspriedīsies ar citām ieinteresētajām personām, tostarp ar EP personāla komiteju,
un iespējamie komentāri tiks ņemti vērā turpmākās politikas izstrādē.
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2.7. Pārredzamība
Šim videonovērošanas politikas izklāstam ir divas versijas — ierobežotas piekļuves
versija un šī publiski pieejamā versija, kas ir ievietota mūsu tīmekļa vietnē un
iekštīkla vietnē.

Par atsevišķiem jautājumiem šī videonovērošanas politikas publiski pieejamā versija
var sniegt kopsavilkuma informāciju. No publiski pieejamās versijas ir izlaista tikai tā
informācija, kas ir konfidenciāla objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, drošības
apsvērumu dēļ, nolūkā saglabāt slepenas informācijas konfidencialitāti vai aizsargāt
personu privātumu).

2.8. Periodiska pārskatīšana
Drošības un drošuma direktorāts ik pēc diviem gadiem veiks periodisku datu
aizsardzības pārskatīšanu. Šīs pārskatīšanas laikā tas izvērtēs to, vai:

 videonovērošanas sistēma joprojām ir nepieciešama;
 sistēma vēl aizvien kalpo mērķim, kuram tā izveidota;
 atbilstīgas alternatīvas pašlaik nav pieejamas.

Periodiski pārskatīs arī citus pirmajā revīzijas ziņojumā ietvertos jautājumus, īpašu
uzmanību pievēršot tam, vai mūsu videonovērošanas politika joprojām atbilst
minētajai regulai un pamatnostādnēm (adekvātuma revīzija) un vai to ievēro praksē
(atbilstības revīzija).

2.9. Privātumu respektējoši tehnoloģiskie risinājumi
Pasūtot jaunu aprīkojumu sistēmai un ja vien iespējams, EP izmantos labākos
pieejamos tehnoloģiskos risinājumus, kuri respektē privātumu.

Pamatojoties uz riska analīzi un ietekmes uz datu aizsardzību novērtējumu, EP jau
ievieš un uzlabo privātumu respektējošus tehnoloģiskos un procesuālos risinājumus,
tādus kā:

 kustības detektori;
 ierobežota piekļuve sistēmai;
 riska pamatota novērošanas kameru izšķirtspēja (izmanto attiecīgajam drošības

objektam zemāko iespējamo izšķirtspēju).

3. Kuras zonas tiek novērotas?

Novērošanas kameru atrašanās vietu un redzamības leņķu pamatā ir metodoloģiska
riska analīze un ietekmes uz datu aizsardzību novērtējums, nodrošinot, ka kameras
fiksē tikai stratēģiskākās zonas telpu iekšienē un ārpus tām (sk. 2.3. punktu iepriekš).

Novērošanas kameras ir uzstādītas, lai uzraudzītu ēku ieejas un izejas punktus
(galvenās ieejas, avārijas izejas un izejas ugunsgrēka gadījumā un iebrauktuves
autostāvvietās). Turklāt ir uzstādītas novērošanas kameras, ar kurām uzrauga
atsevišķas noslogotas kāpnes vai savienojumpunktus, un kameras ir uzstādītas arī
tuvumā dažām stratēģiskām zonām, kurās jānodrošina papildu drošība, piemēram,
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telpās, kurās tiek glabāts liels naudas daudzums, konfidenciālu sanāksmju telpās un
ierobežotas pieejamības telpās.

Parasti netiek novērotas paaugstināta privātuma zonas, piemēram, individuāli
kabineti vai atpūtas zonas, izņemot ļoti retus gadījumos un saskaņā ar stingriem
nosacījumiem, kā izklāstīts 4.4. punktā. Nekad netiek novērotas zonas, kurās
jāievēro paaugstinātas privātuma prasības, piemēram, tualetes.

Beļģijas, Luksemburgas un Francijas teritorijā novērošana ārpus mūsu ēkām ietver
tikai minimālo perimetru.

4. Kāda personas informācijas tiek vākta un kādam mērķim?

4.1. Sistēmas tehniskās specifikācijas
EP videonovērošanas sistēma ir parastā tipa sistēma. Visas novērošanas kameras
darbojas 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā. Attēla kvalitāte lielākajā daļā
gadījumu ļauj identificēt tos, kas atrodas novērošanas kameras redzamības zonā.
Sistēma fiksē digitālus attēlus un ir aprīkota ar kustības detektoriem. Tā ieraksta
ikvienu novērošanas zonā fiksētu novērošanas kameru kustību, norādot laiku,
datumu un vietu.

Mēs neizmantojam augsto tehnoloģiju vai izlūkdienestu videonovērošanas tehniku,
mēs savu sistēmu nesavienojam ar citām sistēmām un mēs neizmantojam skaņu
ierakstu sistēmas vai „skaņas CCTV” (sk. pamatnostādņu 6.12. punktu).

4.2. Novērošanas mērķis
Eiropas Parlaments videonovērošanas sistēmu izmanto drošības, apsardzības un
iekļuves kontroles mērķiem. Videonovērošanas sistēma palīdz kontrolēt iekļuvi mūsu
ēkās un nodrošināt mūsu ēku, mūsu deputātu, personāla un apmeklētāju, kā arī
īpašuma un telpās izmantoto vai glabāto dokumentu drošību un apsardzību.

Videonovērošanas sistēma palīdz novērst, nepieļaut, pārvaldīt un vajadzības
gadījumā izmeklēt ar drošības pārkāpumiem un apdraudējumiem saistītus
negadījumus, iespējamos draudus vai neatļautu fizisku iekļūšanu, tostarp neatļautu
iekļūšanu slēgtās zonās un apsargātās telpās un neatļautu piekļuvi IT infrastruktūrai
vai operatīvai informācijai.

Saskaņā ar EP vispārējo drošības koncepciju regulāri veiktā riska analīze apstiprina,
ka videonovērošana palīdz novērst, konstatēt un izmeklēt EP un deputātu,
personāla, darbuzņēmēju vai apmeklētāju aprīkojuma vai līdzekļu zādzību, kā arī
drošības apdraudējumus ēkās.

4.3. Mērķa ierobežojums
Sistēmu izmanto vienīgi iepriekš minētajiem mērķiem. Piemēram, to neizmanto, lai
uzraudzītu darbinieku darbu vai ierašanos darbā. To arī neizmanto kā izmeklēšanas
līdzekli citiem mērķiem, kā vien iepriekš minētajiem, nedz arī disciplinārām
procedūrām, ja vien tās nav saistītas ar fiziskās drošības apdraudējumu vai
kriminālsodāmu rīcību.
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Tikai izņēmuma gadījumā ierakstus var nodot izmeklēšanas struktūrām, ja tiek veikta
oficiāla disciplinārpārkāpuma vai kriminālpārkāpuma izmeklēšana, kā tas turpmāk
izklāstīts 6.5. punktā.

4.4. Ad hoc un slepena novērošana
CCTV sistēma neparedz ad hoc novērošanas darbības. Tomēr atsevišķos izņēmuma
gadījumos, uz ierobežotu laiku un tikai tad, ja pastāv aizdomas par smagiem
apdraudējumiem, kas var skart Parlamenta drošību un drošumu, EP var izmantot
izolētas slepenās novērošanas sistēmas, kuras nekādā gadījumā nav saistītas ar
CCTV sistēmu. Šādos gadījumos, kad notikuši smagi drošības pārkāpumi, vai
gadījumā, ja pastāv šaubas, vai ja pierādījumi vai aizdomas ir pietiekami pamatotas,
lai attiecīgo starpgadījumu uzskatītu par smagu drošības pārkāpumu, apspriežas ar
Parlamenta datu aizsardzības inspektoru. Lai mazinātu privātuma aizskaršanu,
šādas novērošanas kameras izvieto vienīgi saskaņā ar stingriem nosacījumiem: par
attiecīgo zonu atbildīgā persona iesniedz oficiālu rakstisku pieprasījumu, tiek veikts
kameras novietošanas riska un ietekmes novērtējums (garantējot, ka riska līmenis
attaisno privātuma aizskārumu) un no atbildīgā drošības un drošuma
ģenerāldirektora tiek saņemta iepriekšēja rakstiska atļauja. Maksimālais šādu
kameru izvietojuma laiks ir viens mēnesis, un pēc šā perioda beigām iepriekš minētā
procedūra ir jāsāk no jauna.
Pēc izvietošanas šīs kameras ieraksta režīmā darbojas vienīgi iepriekš noteiktos
laikos un ir aprīkotas ar kustību detektoru. Ierakstītos attēlus izskata pēc iespējas
drīz un vismaz reizi nedēļā, un to dara vienīgi par izmeklēšanu atbildīgās EP
amatpersonas. Būtiskākos attēlus drošos apstākļos kopā ar izmeklēšanas
materiāliem uzglabā līdz pat 10 gadiem, savukārt pārējos attēlus nekavējoties izdzēš.
Pēc izmeklēšanas beigām ar izmeklēšanu saistītajos attēlos redzamajiem cilvēkiem
par to paziņo. Ja noticis kriminālpārkāpums vai apdraudētas citas puses, datus var
nosūtīt citu ES iestāžu drošības dienestiem vai attiecīgajām dalībvalstu struktūrām.
Pirms šādas datu nosūtīšanas rūpīgi izvērtē, vai tas tiešām ir nepieciešams, un
saņem iepriekšēju atļauju no atbildīgā drošības un drošuma ģenerāldirektora.
Persona, kura saņem paziņojumu, paraksta datu aizsardzības veidlapu.
Pirms tiek izmantota slepenā novērošana, EDAU veic iepriekšēju pārbaudi.
Videonovērošanas politikā ietilpst iepriekšējas pārbaudes paziņojums, pēc kura
attiecīgi tiek sniegts EDAU atzinums. Ja pastāv turpmākas šaubas par datu
aizsardzības jautājumiem, tiek iesaistīts datu aizsardzības inspektors.

4.5. Tīmekļa kameras
Drošības vai apsardzības mērķiem EP neizmanto tīmekļa kameras.

4.6. Īpašu kategoriju dati
EP videonovērošanas sistēmas mērķis nav vākt īpašu kategoriju datus, piemēram,
saistībā ar rasu vai etnisko izcelsmi, politiskiem uzskatiem, reliģisko vai filozofisko
pārliecību, dalību arodbiedrībā vai ar veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju
saistītus datus.

CCTV sistēma novēro minimālo platību, kāda nepieciešama, lai nodrošinātu telpu
drošību un apsardzību. Tā kā uz EP telpām ir jāattiecina paaugstinātas drošības
prasības (perimetrs ir viegli pieejams), visas Eiropas Parlamenta ieejas un perimetrs
ir aprīkoti ar novērošanas kamerām. Šīs kameras izmanto nevis lai fiksētu vai
apstrādātu īpašu kategoriju datus vai novērotu kādu konkrētu personu, bet lai spētu
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novērst, izvērtēt un izmeklēt ar drošības pārkāpumiem saistītus negadījumus. Šo
speciālo novērošanas kameru operatori tiek apmācīti datu aizsardzības un
pamattiesību jautājumos.

5. Kāds ir videonovērošanas leģitīmais un juridiskais pamats?

Mūsu videonovērošanas sistēma ir nepieciešama, lai pārvaldītu un nodrošinātu EP
darbību (drošības, apsardzības un piekļuves kontroles nolūkos, sk. 4.2. punktu
iepriekš), kā tas noteikts EP Prezidija 2002. gada 16. decembra lēmumā un daudz
plašākā kontekstā izklāstīts EP Prezidija 2004. gada 3. maija un 2011. gada 6. jūlija
lēmumā.

Šī videonovērošanas politika savukārt ir daļa no plašākiem īstenošanas noteikumiem
un kā tāda tiek regulāri atjaunināta vai pielāgota vajadzībām, kas izriet no
iespējamiem konkrētiem apdraudējumiem, politiskiem apstākļiem vai tehniskām
iespējām.

Līdz ar to EP videonovērošanas sistēmai ir leģitīms pamats un skaidri izstrādātas
procedūras.

6. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

6.1. Drošības un tehniskās apkopes štata darbinieki un ārpakalpojumu
sniedzēji
Daļu no videonovērošanas darbībām EP uztic ārpakalpojumu sniedzējiem.

Tiešsaistes videoattēli ir pieejami apsardzes darbiniekiem (datu nosūtītājiem), kuri
strādā ārēja apsardzes pakalpojumu uzņēmuma pakļautībā, pamatojoties uz
nepieciešamo zināšanu principu. Ārpakalpojumu sniedzēji ierakstītajam materiālam
piekļūst tikai tad, ja ir saņemta Riska pārvaldības nodaļas vai Drošības un drošuma
nodaļas vadītāja atļauja.

CCTV datorsistēma liedz piekļuvi ārpakalpojumu sniedzējiem nolūkā izgūt ierakstīto
materiālu ārējos informācijas nesējos (piemēram, DVD vai zibatmiņas ierīcē). Vienīgi
EP Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts ir tiesīgs veikt šādas darbības, kas
vienmēr tiek pienācīgi reģistrētas.

Videonovērošanas sistēmas tehniskā apkope ES drošības darbinieka uzraudzībā jau
ir uzticēta ārpakalpojumu sniedzējam.

Abu ārpakalpojumu sniedzēju (drošības un tehniskās apkopes) ar datu aizsardzību
saistītie pienākumi ir fiksēti rakstveidā un tie ir juridiski saistoši. Ārpakalpojumu
sniedzējiem ir arī jāsniedz atbilstīga apmācība saviem darbiniekiem par datu
aizsardzību.

6.2. Piekļuves tiesības
EP videonovērošanas drošības politikas izklāstā ir norādīta un dokumentēta
informācija par to, kuram ir piekļuve videonovērošanas ierakstiem un/vai
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videonovērošanas sistēmas tehniskajai struktūrai, kādiem nolūkiem piekļuve piešķirta
un ko šīs piekļuves tiesības ietver. Jo īpaši izklāstā norādīts, kuram ir tiesības:

 skatīt novērošanas kameru fiksēto reālajā laikā;
 skatīt ierakstīto materiālu;
 kopēt;
 lejupielādēt;
 dzēst;
 izdarīt izmaiņas ierakstītajā materiālā.

6.3. Apmācība datu aizsardzības jautājumos
Ikvienam darbiniekam, kuram ir piekļuves tiesības, tostarp apsardzes darbiniekiem
un tehniskās apkopes darbiniekiem no ārpakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, tiek
sniegta apmācība datu aizsardzības jautājumos. Apmācību nodrošina ikvienam
jaunam drošības darbiniekam un vismaz reizi divos gados visiem darbiniekiem,
kuriem ir piekļuves tiesības, tiek rīkoti periodiski semināri par datu aizsardzības
ievērošanas jautājumiem.

6.4. Apņemšanās ievērot konfidencialitāti
Darbinieki, kuriem ir piekļuves tiesības, tostarp ārpakalpojumu sniedzēji, kuri veic
CCTV ikdienas darbības vai sistēmas tehnisko apkopi, paraksta apņemšanos ievērot
konfidencialitāti, ar ko nodrošina, ka viņi nevienam, izņemot atļautos saņēmējus,
nenodos, nerādīs vai citādi neizpaudīs neviena videonovērošanas ieraksta saturu.

6.5. Nodošana, izpaušana un reģistrēšana
Personas datu apstrādē iegūto informāciju, tostarp CCTV attēlus, var izpaust citu
Eiropas iestāžu drošības dienestiem vai ES dalībvalstu drošības, tiesu vai
tiesībaizsardzības iestādēm, ja notiek izmeklēšana vai nolūkā atklāt noziedzīgus
nodarījumus, vai saistībā ar tiem sākt kriminālvajāšanu. Šādu datu nodošanu izdara
tikai pēc pieprasījuma saņemšanas. Datu regulāra vai ikdienas nodošana nenotiek.

Ja datus nodod vai izpauž ārpus Drošības un drošuma ģenerāldirektorāta, stingri
izvērtē šādas datu nodošanas nepieciešamību un to pienācīgi dokumentē.

Neviens vadības vai personāla darbinieks CCTV sistēmai nevar piekļūt, kā vienīgi
nolūkā īstenot šajā politikas izklāstā aprakstītos mērķus.

Vajadzība izmantot ierakstīto materiālu (sk. 4.2. punktu iepriekš) var rasties divām
ģenerāldirektorāta nodaļām, t. i., Drošības un drošuma nodaļai Briselē, Strasbūrā un
Luksemburgā, Nosūtīšanas nodaļai un Riska novērtēšanas nodaļai. Katra nodaļa
atbild par šajā politikas izklāstā minēto procedūru un datu aizsardzības pasākumu,
kā arī datu aizsardzības inspektoram sniegto ģenerāldirektorāta paziņojumu
ievērošanu, un katra nodaļa uztur savu reģistru, kā tas aprakstīts šajā politikas
izklāstā.

7. Kā informācija tiek aizsargāta un glabāta?
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Lai videonovērošanas sistēmas drošību, tostarp personas datus, aizsargātu kopumā,
tiek pārskatīti un pakāpeniski ieviesti vairāki tehniski un organizatoriski pasākumi.

Šie pasākumi ir izklāstīti ar datu apstrādi saistītā dokumentā „Videonovērošanas
sistēmas drošības politika”. EP videonovērošanas drošības politika ir izstrādāta
saskaņā ar EDAU videonovērošanas pamatnostādņu 9. nodaļu.

Lai garantētu sistēmas drošību un datu aizsardzību, ir veikti visi iespējamie tehniskie
un fiziskie pasākumi, tostarp šādas darbības:

 darbinieki (ārpakalpojumu sniedzēji un štata darbinieki) paraksta vienošanos par
datu neizpaušanu un konfidencialitātes ievērošanu;

 lietotājiem ir piešķirtas tiesības piekļūt tikai tiem resursiem, kas nepieciešami viņu
darba pienākumu veikšanai (pamatojoties uz nepieciešamo zināšanu principu);

 videonovērošanas drošības politikas izklāstā ir ietverts atjaunināts saraksts ar
visiem pienākumiem/amatiem, kuru veikšanai ir piešķirtas pastāvīgas piekļuves
tiesības, un aprakstīta šo tiesību darbības joma.

8. Cik ilgi dati tiek uzglabāti?

Pamatojoties uz riska analīzi un ietekmes uz datu aizsardzību novērtējumu,
uzglabāšanas periods katrai novērošanas kamerai tiek noteikts atsevišķi, taču tas
nepārsniedz divus mēnešus. Šāds ilgāks uzglabāšanas periods ir nepieciešams ar
drošību saistītai izmeklēšanai, jo, ņemot vērā, ka sistēmas lietotāji strādā vairākās
darba vietās, daudzos gadījumos sūdzības tiek iesniegtas ilgu laiku pēc
starpgadījuma.

Ja kāds attēls ir nepieciešams drošības pārkāpuma turpmākajā izmeklēšanā vai
pierādīšanā, to var glabāt visu izmeklēšanas laiku un attiecīgos gadījumos glabāt
arhīvā kopā ar izmeklēšanas lietas materiāliem ne ilgāk kā desmit gadus. Šo attēlu
uzglabāšanu rūpīgi dokumentē.

9. Kā tiek informēta sabiedrība?

9.1. Daudzlīmeņu pieeja
Informāciju par videonovērošanu mēs sabiedrībai sniedzam efektīvā un visaptverošā
veidā (tām personām, kuras atrodas EP perimetrā, un/vai personām, kuras iekļūst
EP telpās vai autostāvvietās). Šajā ziņā mēs īstenojam daudzlīmeņu pieeju, kurā
ietilpst trīs šādas metodes:

 attiecīgajā vietā novietoti paziņojumi, ar kuriem sabiedrību (gājējus,
autovadītājus, apmeklētājus, darbiniekus u. c.) brīdina par to, ka attiecīgā vieta
tiek novērota, un sniedz pamatinformāciju par piemēroto procedūru;

 šīs videonovērošanas politikas kopsavilkums ir pieejams reģistratūrā;
 personām, kuras vēlas uzzināt vairāk par Parlamenta videonovērošanas praksi,

šis videonovērošanas politikas izklāsts ir pieejams mūsu iekštīkla vietnē un arī
mūsu tīmekļa vietnē.
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Ja rodas papildu jautājumi un ir vajadzīga informācija par tiesībām iesniegt sūdzību,
var rakstīt uz norādīto e-pasta adresi.

9.2. Individuāli paziņojumi
Attiecīgās personas arī saņems individuālu paziņojumu, ja tās būs redzamas
videonovērošanas kameras fiksētajā materiālā (šādu informāciju sniegs, piemēram,
apsardzes darbinieki, veicot ar drošību saistītu izmeklēšanu), ar nosacījumu, ka tiek
ievērots arī viens vai vairāki šādi nosacījumi:

 personas identitāti apliecinošā informācija tiek glabāta datnē;
 personas identitāti apliecinošā informācija tiek glabāta pēc parastā uzglabāšanas

perioda beigām;
 videoieraksts tiek izmantots kā pierādījums pret attiecīgo personu;
 attēli tiek nosūtīti ārpus ģenerāldirektorāta;
 personas identitāti apliecinošā informācija tiek izpausta subjektam ārpus

ģenerāldirektorāta.

Tomēr individuālu paziņojumu var nesniegt vai var sniegt novēloti, ja to uzskata par
nepieciešamu drošības un apsardzības iemeslu dēļ, piemēram, ja tas saskaņā ar
Datu aizsardzības regulas 20. pantu ir vajadzīgs, lai novērstu, izmeklētu un atklātu
iespējamos noziedzīgos nodarījumus un saistībā ar tiem sāktu kriminālvajāšanu, kā
arī citu regulas 20. pantā minēto izņēmumu dēļ.

Ja rodas šāda situācija un gadījumā, ja pastāv šaubas par atbilstību datu
aizsardzības tiesībām, Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts konsultēsies ar datu
aizsardzības inspektoru.

10. Kā personas var pārbaudīt, mainīt vai dzēst savus datus?

Indivīdiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, un tos labot
un papildināt. Pieprasījumi par piekļuvi personas datiem, to labošanu, bloķēšanu
un/vai dzēšanu ir jāsūta uz šādu adresi:

Eiropas Parlaments
Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts
Riska novērtēšanas nodaļa
Rue Wiertz 60
B-1047 Brisele
E-pasta adrese: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu
Tālr.: +32 2 28 31171
Fakss: +32 2 28 46940

Ar Drošības un drošuma ģenerāldirektorātu var sazināties arī gadījumā, ja rodas kādi
citi jautājumi par personas datu apstrādi.

Uz ikvienu pamatotu pieprasījumu Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts atbild
15 kalendāro dienu laikā. Ja tas nav iespējams, pieprasījuma iesniedzēju 15 dienu
laikā informē par turpmākajiem pasākumiem un norāda kavēšanās iemeslus. Pat
vissarežģītākajos gadījumos ne vēlāk kā triju mēnešu laikā vai nu tiks piešķirta
piekļuve vai arī sniegta pamatota galīgā atbilde, ka pieprasījums ir noraidīts.
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Dienesti centīsies atbildēt pēc iespējas drīz, jo īpaši gadījumā, ja pieprasījuma
iesniedzējs ir norādījis iemeslu, kura dēļ pieprasījums būtu jāizskata steidzamības
kārtā.

Pēc īpaša pieprasījuma var nodrošināt attēlu aplūkošanu vai arī pieprasījuma
iesniedzējs var saņemt ierakstīto attēlu kopijas. Ja ir saņemts šāds pieprasījums,
iesniedzējam ir jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti (piemēram, ierodoties uz
attēlu aplūkošanu, ir jāuzrāda personas apliecība), un — ja vien tas ir iespējams —
jānorāda arī videonovērošanas kameras fiksēto attēlu uzņemšanas datums, laiks,
vieta un apstākļi. Iesniedzējam arī jāuzrāda nesen uzņemta sava fotogrāfija, pēc kura
apsardzes darbinieki var identificēt aplūkotajos attēlos fiksēto personu.

Pašlaik mēs no pieprasījuma iesniedzējiem neiekasējam maksu, ja tiek pieprasīta
attēlu aplūkošana vai kopijas ar attēliem, kuros redzama attiecīgā persona. Taču, ja
šādu pieprasījumu skaits palielināsies, mēs paturam tiesības iekasēt atbilstīgu
maksu.

Piekļuves pieprasījumu var noraidīt, ja konkrētajā gadījumā tiek piemērots
Regulas Nr. 45/2001 20. panta 1. punktā minēts izņēmums (sk. 9.2. punktu iepriekš).
Piemēram, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, mēs varam secināt, ka ir jāierobežo
piekļuve, lai netraucētu noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanai. Piekļuvi var ierobežot
arī nolūkā aizsargāt citu personu tiesības un brīvības, piemēram, ja attēlos ir
redzamas arī citas personas, kuras nesniedz savu piekrišanu izpaust viņu personas
datus vai rediģēt attēlus, lai tādējādi kompensētu aizliegumu izpaust šo personu
datus.

11. Tiesības iesniegt sūdzību

Ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājam, e-pasta adrese: edps@edps.europa.eu, ja tā uzskata, ka Eiropas
Parlamenta veiktās datu apstrādes rezultātā ir pārkāptas Regulā (EK) Nr. 45/2001
noteiktās tiesības. Pirms sūdzības iesniegšanas mēs iesakām vispirms mēģināt
attiecīgo jautājumu atrisināt, sazinoties ar šādām iestādēm:
 Eiropas Parlamenta Videonovērošanas datu kontrolieris

Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts
Riska novērtēšanas nodaļa
E-pasta adrese: Securite-ProtectionDonnees@ep.europa.eu

un/vai
 Eiropas Parlamenta datu aizsardzības inspektors

Tālr.: +352 4300 23595
E-pasta adrese: data-protection@ep.europa.eu

Darbinieki var arī saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. pantu pieprasīt ziņojumu
no iecēlējinstitūcijas.


