
Paziņojums par personas datu aizsardzību

Personas datu apstrādei, ko veic Eiropas Parlaments, piemēro Eiropas Parlamenta un
Padomes 2018. gada 21. novembra Regulas (ES) Nr. 2018/1725 15. pantu.

1) Kurš apstrādā jūsu personas datus?
Eiropas Parlamentā par datu apstrādi ir atbildīgs
Prezidentūras ģenerāldirektorāts
Plenārsēžu direktorāts
E-pasts: Sessions@europarl.europa.eu

2) Kāds ir jūsu personas datu apstrādes nolūks?
 Apstrādes nolūks ir atbildēt uz jautājumiem par Eiropas Parlamenta

plenārsēdēm.

3) Kādi personas dati tiek apstrādāti?
 Uzvārds
 Vārds
 E-pasta adrese

4) Kā tiks apstrādāti jūsu personas dati?
 Jūsu e-pasta adrese tiks izmantota tikai, lai atbildētu uz jūsu jautājumu par Eiropas

Parlamenta plenārsēdēm.

5) Kāds ir apstrādes juridiskais pamats?
 Apstrādes juridiskais pamats ir:

 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 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

 Eiropas Parlamenta Prezidija 2005. gada 22. jūnija lēmums par Eiropas Parlamenta un
Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti
turpmākajiem izpildes noteikumiem.

6) Cik ilgi tiks glabāti jūsu personas dati?
 Jūsu pieprasījums tiek saņemts un glabāts e-pasta ziņojuma formātā. Dati tiek

glabāti 90 dienas un pēc tam tiek automātiski izdzēsti.

7) Vai jūsu personas dati tiks kopīgoti? Kas ir jūsu personas datu saņēmēji?
 Ja jūsu jautājums attiecas uz plenārsēdi, jūsu personas dati netiks kopīgoti. Uz

jautājumu atbildēs Plenārsēžu direktorāts.



 Ja Plenārsēžu direktorāts nav kompetents atbildēt uz jūsu jautājumu, to var
pārsūtīt kompetentajam Eiropas Parlamenta dienestam.

8) Vai jūsu personas dati tiks nosūtīti ārpus Eiropas Parlamenta saņēmējam, kas atrodas
ES valstī vai trešā valstī?
 Nē, jūsu personas dati netiks nosūtīti saņēmējiem ārpus Eiropas Parlamenta.

9) Kādas tiesības jums ir?
 Tiesības piekļūt saviem personas datiem
 Tiesības labot datus
 Tiesības dzēst datus
 Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
 Tiesības sazināties ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu: data-

protection@europarl.europa.eu
 Tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam:

edps@edps.europa.eu


