
Parlamentārās izpētes pakalpojumu ģenerāldirektorāts 
Bibliotēkas un zināšanu pakalpojumu direktorāts 
Pilsoņu uzziņu nodaļa 

Paziņojums par privātumu 
Personas datu apstrādei, ko veic Eiropas Parlaments, piemēro Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantu. 

1) Kurš apstrādā jūsu personas datus?

Datu pārzinis ir Eiropas Parlaments1. Par jūsu personas datu kontroli atbildīgā struktūra ir 
Pilsoņu uzziņu nodaļa (Ask EP), ko pārstāv tās vadītājs. Lai nosūtītu ziņojumu datu pārzinim, 
lūdzu, aizpildiet saziņas veidlapu: 
https://www.secure.europarl.europa.eu/atyourservice/lv/askEP.html. 

2) Kāds ir jūsu personas datu apstrādes nolūks?

Jūsu personas datus apstrādāsim saistībā ar jūsu iesniegto ziņojumu. Tas ietver atbildes 
sniegšanu jums un datu apstrādi statistikas vajadzībām.  

Kopā ar atbildi varam jums nosūtīt anonīmu aptauju par klientu apmierinātību. Jums ir brīva 
izvēle atbildēt vai neatbildēt uz aptaujas jautājumiem. Ja nolemjat aizpildīt aptaujas anketu, 
jūs piekrītat, ka vācam un apstrādājam jūsu anonimizētos datus. Atbildes izmantosim, lai 
uzlabotu pakalpojumus, ko sniedzam iedzīvotājiem. 

3) Kāds ir apstrādes juridiskais pamats?

Apstrādes juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. pants: “Ikvienam 
Savienības pilsonim ir tiesības rakstiski vērsties pie jebkuras no iestādēm vai struktūrām, kas 
minētas šajā pantā vai Līguma par Eiropas Savienību 13. pantā, kādā no minētā Līguma 
55. panta 1. punktā minētajām valodām un saņemt atbildi tajā pašā valodā.”

4) Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Mēs apstrādājam personas datus, ko sniedzat, aizpildot saziņas veidlapu:

a. obligāti aizpildāmi lauki — “Uzvārds”, “Vārds”, “Valsts”, “E-pasts”, “Jautājuma ES
oficiālā valoda” un “Jautājums”;

b. fakultatīvi aizpildāmi lauki — “Dzimte”, “Adrese”, “Vecums”, “Profesija”,
“Valstspiederība” un “Cita valoda, ko varam izmantot, lai sniegtu atbildi”.

1 Pārzinis ir publiskā iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena vai kopā ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus un līdzekļus. Pārzini pārstāv struktūrvienības vadītājs. 



 

 

5) Kā jūsu personas dati tiks apstrādāti? 

Datus apstrādā Pilsoņu uzziņu nodaļa. Lai jums pienācīgi atbildētu, jūsu ziņojums var tikt 
pārsūtīts citam Eiropas Parlamenta dienestam vai citām ES iestādēm vai struktūrām. 

6) Cik ilgi jūsu personas dati tiks glabāti? 

Personas datus glabājam ne ilgāk kā piecus gadus, pēc tam tos dzēšam. Personas datus tik 
ilgi glabājam, lai jums sniegtu labākus pakalpojumus (pamatojoties uz iespējamu 
iepriekšēju saraksti).  

7) Kas ir jūsu personas datu saņēmēji? 

Lai jums pienācīgi atbildētu, jūsu ziņojums un kontaktinformācija var tikt pārsūtīta citam 
Eiropas Parlamenta dienestam vai citām ES iestādēm vai struktūrām, jo īpaši mūsu kolēģiem 
Eiropas Komisijā (Europe Direct) un ES Padomē (Sabiedrības informācijas dienests). 

Draudu vai iebiedējoša satura gadījumā jūsu personas dati var tikt nodoti Eiropas 
Parlamenta dienestiem, kas atbild par drošību un drošumu. 

8) Vai jūsu personas dati tiks kopīgoti ar trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām? 

Nē, jūsu personas datus ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām nekopīgosim. 

9) Vai tiek veikta automatizēta datu apstrāde2 un/vai profilēšana3, lai pieņemtu 
lēmumus, kas var jūs ietekmēt? 

Nē. 

10) Ja personas dati nav iegūti no jums, kāds ir to avots? 

Neattiecas. 

11) Kādas ir jūsu tiesības? 

 Tiesības piekļūt saviem personas datiem 
 Tiesības labot savus personas datus un attiecīgā gadījumā: 

o tiesības dzēst savus personas datus; 
o tiesības uz apstrādes ierobežošanu; 
o tiesības iebilst pret apstrādi. 

 Tiesības sazināties ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu: data-
protection@europarl.europa.eu 

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

 

                                                 
2 Lēmuma pieņemšana, ko veic, izmantojot tikai automatizētus līdzekļus bez cilvēku līdzdalības.  
 
3 Profilēšana ir paņēmiens, kuru izmantojot, tiek analizēti cilvēku personības un uzvedības aspekti, intereses 
un paradumi, lai prognozētu viņu rīcību vai pieņemtu ar viņiem saistītus lēmumus. To izmanto, lai analizētu 
vai prognozētu aspektus saistībā ar datu subjekta sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, 
personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos utt.  


