
Parlamentinių tyrimų paslaugų generalinis direktoratas 
Bibliotekos ir žinių paslaugų direktoratas 
Piliečių informavimo skyrius 

Pareiškimas dėl privatumo 
Europos Parlamentas tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2018 m. spalio 23 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniais. 

1) Kas tvarko Jūsų asmens duomenis?

Duomenų valdytojas yra Europos Parlamentas1. Už asmens duomenų valdymą atsako 
Piliečių informavimo skyrius („Ask EP“), atstovaujamas savo vadovo. Su duomenų valdytoju 
galima susisiekti užpildžius internetinę formą. Ją rasite interneto puslapyje 
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/lt/askEP.html 

2) Kokiu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant išnagrinėti Jūsų užklausą. Tai apima atsakymą 
Jums ir duomenų tvarkymą statistikos tikslais.  

Kartu su atsakymu galime jums atsiųsti anoniminės klientų pasitenkinimo paslaugomis 
apklausos klausimyną. Į apklausos klausimus galite atsakyti arba neatsakyti. Jei pasirenkate 
atsakyti į apklausos klausimus, sutinkate, kad būtų renkami ir tvarkomi jūsų nuasmeninti 
duomenys. Jūsų atsakymai padės gerinti mūsų paslaugų piliečiams kokybę. 

3) Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
24 straipsnis: „Kiekvienas Sąjungos pilietis gali rašyti šiame straipsnyje arba Europos 
Sąjungos sutarties 13 straipsnyje nurodytoms institucijoms ar įstaigoms viena iš minėtos 
sutarties 55 straipsnio 1 dalyje minimų kalbų ir gauti atsakymą ta pačia kalba.“  

4) Kurie asmens duomenys yra tvarkomi?

Tvarkome asmens duomenis, kuriuos pateikiate užpildę kontaktinę formą:

a. laukai, kuriuos pildyti privaloma: „Pavardė“, „Vardas“, „Šalis“, „El. paštas“, „Oficiali ES
kalba, kuria teikiate užklausą“ ir „Klausimas“;

b. laukai, kurių pildyti neprivaloma: „Lytis“, „Adresas“, „Amžius“, „Profesija“, „Pilietybė“ ir
„Kita kalba, kuria mūsų skyrius gali pateikti atsakymą“.

1 Duomenų valdytojas yra viešoji institucija, agentūra ar kita įstaiga, savarankiškai arba kartu su kitais 
subjektais nustatanti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Duomenų valdytojui atstovauja to 
subjekto vadovas. 



 

 

5) Kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Duomenis tvarko Piliečių informavimo skyrius. Kad parengtume Jums tinkamą atsakymą, 
Jūsų žinutę galime perduoti kitam Europos Parlamento skyriui arba kitoms ES institucijoms 
ar įstaigoms. 

6) Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Asmens duomenis saugomi ne ilgiau kaip penkerius metus. Po to jie sunaikinami. Šį 
penkerių metų asmens duomenų saugojimo laikotarpį galėsime Jums suteikti geresnes 
paslaugas (remdamiesi mūsų ankstesne korespondencija).  

7) Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai? 

Kad parengtume Jums tinkamą atsakymą, Jūsų užklausą ir kontaktinius duomenis galime 
perduoti kitam Europos Parlamento skyriui arba kitoms ES institucijoms ar įstaigoms, visų 
pirma mūsų kolegoms Europos Komisijoje („Europe Direct“) ir ES Taryboje (Visuomenės 
informavimo tarnybai). 

Grasinimų ar gąsdinančio turinio atvejais Jūsų asmens duomenis galime perduoti Europos 
Parlamento tarnyboms, atsakingoms už saugumą ir saugą. 

8) Ar Jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi su ES nepriklausančiomis valstybėmis 
ar tarptautinėmis organizacijomis? 

Ne, Jūsų asmens duomenimis nesidalinsime su ES nepriklausančiomis valstybėmis ar 
tarptautinėmis organizacijomis. 

9) Ar priimant sprendimus, galinčius turėti Jums įtakos, naudojami automatizuoti 
procesai2 ir (arba) profiliavimas3? 

Ne. 

10) Jei asmens duomenys gaunami ne iš Jūsų, kas yra jų šaltinis? 

Netaikoma. 

11) Kokios yra Jūsų teisės? 

 Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis; 
 teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis ir, jei taikoma: 

o teisė ištrinti savo asmens duomenis, 
o teisė apriboti tvarkymą, 
o teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi; 

 teisė susisiekti su Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnu adresu data-
protection@europarl.europa.eu; 

 teisė pateikti skundą Europos duomenų apsaugos pareigūnui adresu 
edps@edps.europa.eu. 

 

                                                 
2 Sprendimų priėmimas tik automatizuotomis priemonėmis ir nedalyvaujant žmogui.  
 
3 Profiliuojant analizuojami asmenybės, asmens elgesio, pomėgių ir įpročių aspektai, kuriais remiantis 
rengiamos prognozės arba priimami sprendimai. Profiliavimas naudojamas siekiant analizuoti arba 
prognozuoti duomenų subjekto darbo rezultatus, ekonominę padėtį, sveikatą, asmeninius prioritetus arba 
pomėgius, patikimumą arba elgesį, buvimo vietą arba judėjimą ir pan.  


