
Privātuma politika 

1. Ievads 

Kopš 2018. gada 11. decembra fizisku personu aizsardzība attiecībā uz 
Eiropas Savienības iestādēs veiktu personas datu apstrādi balstās uz Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2018 [1]. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725. 
Minētajā regulā ir ievēroti tie paši principi un noteikumi, kas paredzēti 
Vispārīgajā datu aizsardzības regulā[2]. 

Mēs sniedzam jums informāciju, kas izriet no Regulas (ES) 2018/1725 15. un 
16. panta. 

Eiropas Parlaments nav atbildīgs par trešo personu tīmekļa vietņu privātuma 
politiku vai praksi. 

2. Kāpēc mēs vācam, glabājam un apstrādājam jūsu datus? 

Mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus, lai varētu organizēt 
pasākumu, uz kuru Jūs esat brīvprātīgi reģistrējies. 

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. 
pantā noteikto politiku. Eiropas Parlamenta informācijas un komunikācijas 
kampaņas pasākumi tiek veikti sabiedrības interesēs saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta Ģenerālsekretariāta stratēģiskās izpildes sistēmu [3]. 

Eiropas Parlaments apstrādās jūsu personas datus, kas nepieciešami minēto 
uzdevumu veikšanai, un tikai gadījumā, ja jūs pats nepārprotami piekritāt 
apstrādei. Eiropas Parlaments apstrādās jūsu personas datus tikai tādā 
apjomā, kas nepieciešams, un tikai konkrētā nolūkā, kādam tie ir nosūtīti. 

3. Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? (Pārzinis) 

Par jūsu datu apstrādi atbild Eiropas Parlamenta biroja Latvijā vadītājs/-a, 
Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts. 

Eiropas Parlamenta datu aizsardzības inspektors nodrošina, ka iestādē tiek 
ievēroti Regulas (ES) 2018/1725 noteikumi. 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) darbojas kā neatkarīga 
uzraudzības iestāde. EDAU pārliecinās, ka visas ES iestādes un struktūras, 
apstrādājot personas datus, ievēro personu tiesības uz privātumu." 

4. Kādus personas datus mēs vācam? 

Mēs vācam tikai to informāciju, kas ir nepieciešama tās vākšanas mērķu 
sasniegšanai, un jūs varat atjaunināt šo informāciju jebkurā laikā. 

Pie reģistrēšanās mēs apkoposim tikai šo informāciju: 



: 

o vārds un uzvārds; 
o e-pasta adrese; 

Sīkdatnes un vietējā uzglabāšana 

Lūdzam iepazīties ar EUSurvey nolikumu par sīkdatnēm un vietējo 
uzglabāšanu. 

5. Kam tiek izpausti jūsu dati? 

Jūsu dati ir pieejami tikai Eiropas Parlamenta darbiniekiem. Eiropas 
Parlaments nosūta datus tikai šiem datu saņēmējiem un nevienam citam. 
Revīzijas palāta, Eiropas Savienības Tiesa un Eiropas Birojs krāpšanas 
apkarošanai (OLAF) varētu tikt iesaistīti tikai revīzijas vai tiesas procedūru 
gadījumā. Eiropas Parlaments nesniedz personas datus trešajām personām 
tiešā mārketinga nolūkā. 

6. Cik ilgi jūsu dati tiek glabāti? 

Personas dati tiks saglabāti tiem nolūkiem, kādiem tie ievākti, līdz brīdim, kad 
persona pieprasa tos izdzēst, vai praktiskos nolūkos līdz vienam mēnesim, 
kad pasākums ir beidzies.   

7. Kā jūsu dati tiek glabāti? 

Eiropas Parlaments ir apņēmies aizsargāt jūsu personīgās informācijas 
drošību. Mēs izmantojam dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai 
aizsargātu jūsu informāciju no nesankcionētas piekļuves, izmantošanas vai 
izpaušanas. 

Jūsu personas dati glabājas ierobežotas piekļuves drošos serveros, kas 
atrodas kontrolētās telpās.  

8. Kā jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to precizitāti un 
vajadzības gadījumā tos labot vai dzēst? 

Kad Eiropas Parlaments (vai kāda cita ES iestāde) apstrādā jūsu personisko 
informāciju, jums ir tiesības par to zināt. 

Jums ir tiesības piekļūt datiem par sevi un panākt, ka tie nekavējoties tiek 
laboti, ja informācija ir neprecīza vai nepilnīga. 

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, taču atsaukšana 
neskar tādas apstrādes likumību, kuras pamatā ir pirms atsaukšanas dota 
piekrišana. 



Ievērojot noteiktus nosacījumus, jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam 
jūsu personas datus vai ierobežojam to izmantojumu. 

Attiecīgos gadījumos jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas 
datu apstrādi jūsu konkrētās situācijas dēļ un tiesības uz datu pārnesamību. 
Mēs izskatīsim jūsu pieprasījumu, pieņemsim lēmumu un paziņosim to bez 
liekas kavēšanās, vēlākais viena mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. Vajadzības gadījumā šo laikposmu var pagarināt vēl līdz diviem 
mēnešiem. 

Jebkurā gadījumā jums ir tiesības griezties pēc palīdzības pie Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja (EDAU). 

Jūsu tiesı̄bas saistı̄bā ar personas datiem ir noteiktas Regulas (ES) 
2018/1725 17.–24. pantā. 

Lai to darītu, lūdzu sazināties ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā. 

Ja jums ir bažas par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar šo platformu, 
lūdzam sazināties ar Eiropas Parlamenta biroju Latvijā. 

Kontaktinformācija: 

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā  

Aspazijas bulvāris 28 - 3. stāvs,  

Rīga, LV-1050, Latvija 

epriga@ep.europa.eu 

9. Sūdzības 

Ar sūdzībām jebkurā laikā var vērsties pie: 

o Eiropas Parlamenta datu aizsardzības inspektora 

Saziņa pa e-pastu: Data-Protection@europarl.europa.eu 

o Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 

Saziņa pa e-pastu: edps@edps.europa.eu 

[1] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1725 (2018. gada 
23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti 
un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK 

[2] EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 
27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 



šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 
regula) 

[3] Stratēģiskās izpildes ietvars ir dokuments, kurā Eiropas Parlamenta 
administrācija izvirza savus stratēģiskos mērķus. 

 


