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Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
PAZIŅOJUMS PERSONĀM, KAS PIEKĻŪST EIROPAS PARLAMENTA TELPĀM

Eiropas Parlamenta (EP) Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts tiesībām uz privātumu un personas
datu aizsardzību piešķir lielu nozīmi. Šajā paziņojumā paskaidrots, kā Drošības un drošuma
ģenerāldirektorāts apstrādā jūsu informāciju atklātā un pārredzamā veidā, lai nodrošinātu atbilstību
personas datu aizsardzības regulējumam (Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra
Regulai (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).

No Parlamenta deputātiem, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, apmeklētājiem un iekšējiem/ārējiem
partneriem pieprasītos personas datus EP Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts apstrādā šādos
nolūkos:

 piešķirt piekļuvi Eiropas Parlamenta telpām;
 kontrolēt piekļuvi Eiropas Parlamenta telpām;
 veikt drošības incidentu, drošības un papildu izmeklēšanas; izvērtēt apdraudējumus un analizēt

riskus, kas attiecas uz EP.

Drošības un drošuma ģenerāldirektorāta darbības juridisko pamatu veido virkne Eiropas Parlamenta
Prezidija lēmumu, ir sevišķi grozītais Prezidija 2004. gada 3. maija lēmums (noteikumi par caurlaidēm),
EP Prezidija 2011. gada 6. jūlija lēmums (jaunās vispārējās drošības koncepcijas īstenošana) un EP
Prezidija 2018. gada 15. janvāra lēmums (noteikumi par drošību un drošumu Eiropas Parlamentā
(C79/04)).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka

(a) ikvienai personai, kas vēlēsies apmeklēt Parlamentu, vajadzēs iesniegt savu uzvārdu un vārdu,
dzimšanas datumu, valstspiederību, oficiāla personu apliecinoša dokumenta veidu un numuru un
fotogrāfiju. Individuālo apmeklētāju oficiālie personu apliecinošie dokumenti var tikt skenēti, lai iegūtu
minētos datus vai apstiprinātu apmeklētāja identitāti (šādi dokumenti netiek paturēti vai apstrādāti vēl kā
citādi). Pēc datu subjekta pieprasījuma var tikt vākta papildu personiska informācija par automobiļiem vai
citiem aktīviem, kas nonāks Parlamenta telpās;

(b) interešu grupu pārstāvjiem, kas vēlēsies iegūt tiesības piekļūt Parlamenta telpām, vajadzēs sniegt par
sevi papildu informāciju saskaņā ar noteikumiem, kuri reglamentē piekļuvi EP telpām. Eiropas iestāžu
Pārredzamības reģistrā (sk. https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lv#lv)
ir norādītas personas — ES politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīti organizāciju pārstāvji un/vai
pašnodarbinātas personas —, kurām Eiropas Parlaments ir piešķīris piekļuves atļauju;

(c) lai novērstu drošības incidentus, Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts var veikt visu personu,
tostarp deputātu, kā arī preču un aktīvu drošības pārbaudi, pirms tie nonāk un kamēr atrodas Parlamenta
telpās. Šajā nolūkā DG SAFE var vāk informāciju par personām, precēm un aktīviem, ko kontrolē drošības
pārbaudēs, bet tas darāms, nodrošinot atbilstību personas datu aizsardzības jomā spēkā esošajiem
tiesību aktiem;

(d) Eiropas Parlaments videonovērošanas (CCTV) sistēmu izmanto, lai nodrošinātu Parlamenta ēku un
telpu drošību, drošumu un piekļuves kontroli, kā arī deputātu, darbinieku, apmeklētāju, tā telpās esošā vai
glabātā īpašuma, arhīvu un dokumentu drošību. Šīs sistēmas uzdevums ir arī nepieļaut (arī atturot) un
pārvaldīt drošības un drošuma incidentus. Vajadzības gadījumā ar to var savākt informācijas elementus,
kas vajadzīgi incidentu izmeklēšanai un potenciāla apdraudējuma analīzei. Plašāka informācija par
personas datu aizsardzību videonovērošanas sistēmā ir sniegta sadaļā par videonovērošanu Eiropas
Parlamentā;



(e) no Eiropas Parlamenta deputātiem, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, apmeklētājiem un
iekšējiem/ārējiem partneriem saņemtie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi iepriekš minētajiem mērķiem. Šie
dati netiks atklāti trešām personām, ja vien tas nebūs nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos — tādā
gadījumā jāsaņem Drošības un drošuma ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora iepriekšēja atļauja. Lai
aizsargātu apstrādāto personas datu konfidencialitāti un nepieļautu, ka kāda trešā persona tos izmanto
ļaunprātīgi, tiks īstenoti atbilstoši drošības pasākumi;

(f) saņemtie personas dati tiek glabāti noteiktu laiku un iznīcināti pēc samērīga glabāšanas perioda
beigām, ievērojot šādus glabāšanas kritērijus:

 ar akreditācijas pieprasījumu saistīti personas dati (a) un (b) tiek glabāti visu akreditācijas periodu.
Pēc šā perioda beigām personas dati tiek glabāti 2 gadus iespējamas izmeklēšanas vajadzībām.
Apmeklētāja personas dati tiek glabāti visu apmeklējuma laiku, savukārt pakalpojumu sniedzēja
personas dati — visu līguma darbības laiku. Pēc tam glabāšanas periods ir 1 gads (drošības
izmeklēšanas un riska analīzes gadījuma tas var būt arī 2 gadi). Piekļuves ieraksti tiek glabāti
4 mēnešus;

 ar piekļuves kontroli saistītus personas datus var glabāt no 1 līdz 3 gadiem atkarībā no
pēcpasākumu varbūtīguma;

 informācija par personas datiem (attēliem), kas saistīti ar CCTV sistēmu, atrodama CCTV politikā;
 personas dati, kas attiecas uz drošības incidentu, tiek glabāti desmit gadus kopā ar izmeklēšanas

ziņojumu;

(g) datu subjektiem ir tiesības pārzinim prasīt piekļuvi saviem personas datiem. Tāpat datu subjektam ir
tiesības, vēršoties pie pārziņa, panākt, ka neprecīzi personas dati, kas attiecas uz datu subjektu, tiek
laboti. Datu subjekti vienmēr var sazināties ar Eiropas Parlamenta Datu aizsardzības dienestu, rakstot uz
adresi dataprotection@europarl.europa.eu. Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu
aizsardzības uzraudzītājam: edps@edps.europa.eu;

(h) Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts var ierobežot g) punktā noteikto tiesību izmantošanu
gadījumos, kad varētu tikt kavēta drošības incidentu, drošības vai papildu izmeklēšanas sekmīga izpilde
vai varētu rasties pārmērīgs EP darbības apdraudējums. Ņemot vērā šos apsvērumus, datu pārzinis
sniedz datu subjektam oficiālu atteikumu, to atbilstīgi pamatojot. Datu subjektam ir tiesības apstrīdēt šo
atteikumu, vēršoties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz dažām īpašām apstrādes darbībām var attiekties atsevišķs un pielāgots
paziņojums par privātumu. Papildu informāciju var saņemt, rakstot uz adresi
SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu un izmantojot EP Datu aizsardzības reģistru, kas pieejams
šeit: https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Atsauces numurs / Darbības/procesa nosaukums:
 435 — Akreditācija — Caurlaides un atļaujas iekļūšanai Eiropas Parlamentā
 327 — Piekļuves kontrole
 120 — CCTV

Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai saņemt papildu informāciju, varat tieši vērsties pie attiecīgajām
struktūrām:

Directorate-General for Security and Safety
Data protection coordinator (DPC)
European Parliament - Rue Wiertz 60; B-1047 - Brussels - Belgium
E-pasta adrese: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
Tīmekļa vietne: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/stay-informed/security-and-access

The European Parliament Data Protection Service
European Parliament - ADENAUER 14T012 - L-2929 - Luxembourg
E-pasta adrese: data-protection@ep.europa.eu - https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do
Tālr.: +352 4300 23595

The European Data Protection Supervisor
Rue Wiertz, 60; B-1047 Brussels
E-pasta adrese: edps@edps.europa.eu - Tīmekļa vietne: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB
Tālr.: +32 2 28 31900
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