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Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
PRANEŠIMAS Į EUROPOS PARLAMENTO PATALPAS PATENKANTIEMS ASMENIMS

Europos Parlamento (EP) Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas laikosi pozicijos, kad teisė į
privatumą ir asmens duomenų apsaugą labai svarbi. Šiame pranešime paaiškinama, kaip Apsaugos ir
saugumo generalinis direktoratas atvirai ir skaidriai tvarko Jūsų pateiktą informaciją, siekdamas užtikrinti,
kad būtų laikomasi teisės akto dėl asmens duomenų apsaugos (2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams,
tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo
panaikinami Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB).
Asmens duomenis, kurių prašoma iš Europos Parlamento narių, darbuotojų, rangovų (tiekėjų, paslaugų
teikėjų), lankytojų, taip pat vidaus ir išorės partnerių, EP Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas
tvarko šiais tikslais:
 suteikdamas teisę patekti į Europos Parlamento pastatus;
 kontroliuodamas patekimą į Europos Parlamento pastatus;
 tirdamas saugumo incidentus, vykdydamas saugumo ir papildomus tyrimus; vertindamas

grėsmes ir analizuodamas EP kylantį pavojų.
Teisinis pagrindas, pagal kurį reguliuojama Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato veikla, – keli
Europos Parlamento biuro sprendimai, pirmiausia 2004 m. gegužės 3 d. Biuro sprendimas (Leidimus
patekti į pastatus reglamentuojančios taisyklės) (su pakeitimais), 2011 m. liepos 6 d. Biuro sprendimas
(Naujos bendrojo saugumo koncepcijos įgyvendinimas) ir 2018 m. sausio 15 d. Biuro sprendimas
(Saugumo ir saugos Europos Parlamente taisyklės (C 79/04)).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad:

a) asmenys, pageidaujantys patekti į Parlamento patalpas, turės nurodyti šiuos duomenis: savo vardą ir
pavardę, gimimo datą, pilietybę, oficialaus asmens tapatybės dokumento rūšį ir numerį ir pateikti
nuotrauką. Gali būti, kad, siekiant gauti šiuos duomenis ar patvirtinti lankytojo tapatybę, kai kurių lankytojų
pateiktas oficialus asmens tapatybės dokumentas bus nuskenuotas (asmens tapatybės dokumentas
nebus nei pasiliekamas, nei tvarkomas kitais tikslais). Duomenų subjekto prašymu gali būti renkama
papildoma asmeninė informacija apie transporto priemones ar kitą turtą, kuris pateks į Parlamento
pastatus;

b) interesų grupių atstovų, norinčių gauti leidimą patekti į Parlamentą, bus prašoma pateikti papildomą
asmeninę informaciją, kaip reikalaujama Taisyklėse, reglamentuojančiose teisę patekti į EP patalpas. ES
institucijų skaidrumo registre (žr.
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lt#lt) yra nurodyti asmenys, kurie,
atstovaudami organizacijoms ir (arba) dirbdami savarankiškai, dalyvauja formuojant ES politiką ir ją
įgyvendinant ir kuriems Europos Parlamentas yra suteikęs leidimą patekti į savo patalpas;

c) siekdamas išvengti saugumo incidentų, Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas gali tikrinti visus
asmenis, įskaitant Parlamento narius, daiktus ir turtą prieš jiems patenkant į Parlamento patalpas ir jose.
Tuo tikslu Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas, užtikrindamas, kad būtų laikomasi galiojančių
asmens duomenų apsaugos teisės aktų, gali rinkti tam tikrą informaciją apie asmenis, daiktus ir turtą, kurie
tikrinami per saugumo patikras;

d) Europos Parlamentas naudoja vaizdo stebėjimo sistemą (CCTV), siekdamas užtikrinti: savo pastatų ir
patalpų apsaugą ir saugumą bei patekimo į juos kontrolę, taip pat Parlamento narių, darbuotojų, lankytojų,
turto, archyvų ir dokumentų, esančių arba saugomų jo patalpose, apsaugą ir saugumą. Šia sistema taip
pat siekiama užkirsti kelią saugumo ir apsaugos incidentams, juos valdyti (ir kartu nuo jų atgrasyti).
Prireikus ji suteikia galimybę surinkti reikiamą informaciją, kad būtų galima atlikti incidentų tyrimus ir
analizuoti galimas grėsmes. Daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą naudojant vaizdo
stebėjimo sistemą galima rasti skiltyje „Europos Parlamento vaizdo stebėjimas“;
e) sukaupti Europos Parlamento narių, darbuotojų, rangovų (tiekėjų, paslaugų teikėjų), lankytojų ir vidaus
bei išorės partnerių asmens duomenys nebus naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie nurodyti
pirmiau. Jie nebus atskleisti tretiesiems asmenims, nebent šito reikėtų pirmiau nurodytais tikslais ir būtų
gautas išankstinis Apsaugos ir saugumo generalinio direktorato pritarimas. Siekiant, kad būtų apsaugotas



tvarkomų asmens duomenų slaptumas ir tretieji asmenys negalėtų jų netinkamai naudoti, bus imtasi
atitinkamų saugumo priemonių;

f) sukaupti asmens duomenys saugomi ribotą laiką ir baigiantis pagrįstam saugojimo laikotarpiui
sunaikinami pagal šiuos saugojimo kriterijus:

 asmens duomenys, susiję su a ir b punkte nurodytu akreditavimo prašymu, saugomi visą
akreditacijos galiojimo laikotarpį. Baigus galioti akreditacijai asmens duomenys saugomi dvejus
metus, kad prireikus būtų galima atlikti tyrimą. Lankytojo asmens duomenys saugomi apsilankymo
metu, o paslaugų teikėjų asmens duomenys – jų sutarties galiojimo laikotarpiu. Pasibaigus šiems
laikotarpiams asmens duomenys saugomi vienus metus (saugumo tyrimų ir rizikos analizių
atvejais gali būti saugomi dvejus metus). Registracijos žurnalai saugomi keturis mėnesius;

 asmens duomenys, susiję su patekimo kontrole, gali būti saugomi 1–3 metus, priklausomai nuo
tolesnių veiksmų tikimybės;

 asmens duomenų (vaizdų), susijusių su naudojama vaizdo stebėjimo sistema, saugojimo laikas
nurodytas vaizdo stebėjimo sistemos politikoje;

 asmens duomenys, susiję su saugumo incidentu, kartu su tyrimo ataskaita saugomi dešimt metų;

g) duomenų subjektai turi šias teises: teisę prašyti duomenų valdytojo leisti susipažinti su savo asmens
duomenimis. Jie turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas ištaisytų netikslius su jais susijusius asmens
duomenis. Duomenų subjektai visuomet gali kreiptis į Europos Parlamento Duomenų apsaugos tarnybą
adresu dataprotection@europarl.europa.eu. Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą Europos
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui adresu edps@edps.europa.eu;

h) Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas gali apriboti g punkte nurodytų teisių taikymą, jei dėl
naudojimosi jomis galėtų būti apsunkintas sėkmingas saugumo incidentų tyrimų, saugumo ir papildomų
tyrimų vykdymas arba jei dėl to EP kiltų pernelyg didelė operatyvinė rizika. Tada duomenų valdytojas,
remdamasis šiuo pagrindu, duomenų subjektui turi oficialiai paaiškinti atsisakymo priežastis. Duomenų
subjektas turi teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad tam tikrai konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai gali būti taikomas atskiras
specialus pareiškimas dėl privatumo. Daugiau informacijos galima gauti kreipiantis adresu
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu ir rasti EP duomenų apsaugos registre
https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do.
Įrašų numeriai / operacija / tvarkymo pavadinimas:
 435 - Akreditacija - Leidimai ir teisė patekti į Europos Parlamentą
 327 - Patekimo kontrolė
 120 - Vaizdo stebėjimo sistema

Norint pasinaudoti savo teisėmis ar gauti papildomos informacijos, galima tiesiogiai kreiptis šiais adresais:

Apsaugos ir saugumo generalinis direktoratas
Duomenų apsaugos koordinatorius
European Parliament - Rue Wiertz 60; B-1047 - Brussels - Belgium
E. pašto adresas: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Interneto svetainė: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lt/stay-informed/security-and-access
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Tel. +32 2 28 31900

2020 m. spalio mėn.


