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41. grozījumu svītro, jo tajā ietvertais grozījuma teksts pārcelts uz 44. grozījumu. 

(Attiecas uz visām valodām.) 

 

100. grozījumu izteikt šādi: 

Grozījums Nr.  100 

Regulas priekšlikums 

69.m pants (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 69.m pants 

 Tiesības uz operatīvo personas datu 

labošanu vai dzēšanu un apstrādes 

ierobežošanu 
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 1. Jebkuram datu subjektam ir 

tiesības panākt, lai Savienības aģentūras 

un misijas bez nepamatotas kavēšanās 

labotu neprecīzus operatīvos personas 

datus, kas attiecas uz viņu. Ņemot vērā 

apstrādes nolūkus, datu subjektam ir 

tiesības panākt, lai nepilnīgi operatīvie 

personas dati tiktu papildināti, tostarp 

sniedzot papildu paziņojumu. Savienības 

aģentūras un misijas bez nepamatotas 

kavēšanās dzēš operatīvos personas datus, 

un datu subjektam ir tiesības panākt, lai 

Savienības aģentūras un misijas bez 

nepamatotas kavēšanās dzēstu operatīvos 

personas datus, kas attiecas uz viņu, ja 

apstrāde pārkāpj 69.b, 69.c vai 

69.h pantu, vai ja operatīvie personas dati 

ir jādzēš, lai izpildītu uz Savienības 

aģentūrām un misijām attiecināmu 

juridisku pienākumu.  

Dzēšanas vietā Savienības aģentūras un 

misijas ierobežo apstrādi, ja: 

 a) datu subjekts apstrīd operatīvo 

personas datu precizitāti un to precizitāti 

vai neprecizitāti nevar noteikt; vai 

 b) operatīvie personas dati ir 

jāsaglabā pierādījumu nolūkā. 

 2. Ja apstrāde ir ierobežota, ievērojot 

1. punkta otrās daļas a) apakšpunktu, 

Savienības aģentūras un misijas informē 

datu subjektu pirms apstrādes 

ierobežojuma atcelšanas. Datus, kuriem 

piekļuve ierobežota, apstrādā tikai 

mērķim, kas novērsa to dzēšanu. 

 3. Savienības aģentūras un misijas 

rakstiski informē datu subjektu par 

atteikumu labot vai dzēst operatīvos 

personas datus vai ierobežot to apstrādi 

un par atteikuma iemesliem. Savienības 

aģentūras un misijas var pilnībā vai daļēji 

ierobežot datu subjekta piekļuves tiesības, 

ciktāl un kamēr šāds daļējs vai pilnīgs 

ierobežojums ir nepieciešams un samērīgs 

pasākums demokrātiskā sabiedrībā, 

pienācīgi ņemot vērā attiecīgās fiziskās 

personas pamattiesības un leģitīmās 
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intereses, lai: 

 a) novērstu, ka tiek traucētas 

oficiālas vai juridiskas pārbaudes, 

izmeklēšanas vai procedūras; 

 b) netraucētu noziedzīgu nodarījumu 

novēršanu, atklāšanu un izmeklēšanu vai 

saukšanu pie kriminālatbildības par tiem, 

vai kriminālsodu izpildi; 

 c) aizsargātu dalībvalstu sabiedrisko 

drošību; 

 d) aizsargātu dalībvalstu valsts 

drošību; 

 e) aizsargātu citu personu tiesības un 

brīvības. 

 4. Savienības aģentūras un misijas 

informē datu subjektu par iespēju iesniegt 

sūdzību Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītājam vai vērsties Eiropas 

Savienības Tiesā. 

 5. Savienības aģentūras un misijas 

par neprecīzo operatīvo personas datu 

labošanu informē kompetento iestādi, no 

kuras iegūti neprecīzie operatīvie 

personas dati.  

 6. Savienības aģentūras un misijas 

gadījumos, kad, ievērojot šā panta 1., 2. 

un 3. punktu, operatīvie personas dati ir 

laboti vai dzēsti vai ir ierobežota to 

apstrāde, paziņo saņēmējiem un informē 

tos, ka tiem ir jālabo vai jādzēš operatīvie 

personas dati vai jāierobežo to atbildībā 

esošo operatīvo personas datu apstrāde. 

 

(Attiecas uz visām valodām.) 

 


