
Pareiškimas dėl privatumo

Asmens duomenų apsauga

Europos Parlamentas yra įsipareigojęs saugoti Jūsų asmens duomenis ir gerbti Jūsų privatumą.
Šiame pareiškime dėl privatumo paaiškinamas asmens duomenų, susijusių su Parlamento
klausimais, tvarkymo tikslas, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, taikomos procedūros
pateiktiems asmens duomenims apsaugoti, taip pat kaip ta informacija naudojama ir kokių
turite su Jūsų asmens duomenis susijusių teisių. Jame taip pat nurodomi atsakingo duomenų
valdytojo, į kurį galite kreiptis dėl savo teisių, Europos Parlamento duomenų apsaugos
pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.
Europos Parlamentas taiko Reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos
institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
tokių duomenų judėjimo (OL, L 295, 2018 11 21).

1) Kas tvarko Jūsų asmens duomenis?

Europos Parlamentas yra duomenų valdytojas1, o už duomenų tvarkymą atsakingas subjektas
yra Parlamento narių veiklos skyrius, kuriam atstovauja skyriaus vadovas Francisco Peyró
Llopis.

Į duomenų valdytoją arba atsakingą subjektą galite kreiptis rašydami į šias funkcines e. pašto
dėžutes: QuestOral@ep.europa.eu, QuestEcrit@ep.europa.eu ir
interpellations@ep.europa.eu.

2) Kokiu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Duomenų valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina Europos
Parlamento darbui atlikti, nes Parlamento klausimai yra tiesioginė kitų ES institucijų ir įstaigų
parlamentinė kontrolė. Asmens duomenys tvarkomi rengiant klausimus, į kuriuos atsakoma
raštu, klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama, ir paklausimus.

Parlamento narių veiklos skyrius gauna Parlamento klausimus per internetinę programą, juos
užregistruoja, pagal Darbo tvarkos taisyklėse nustatytus kriterijus patikrina, ar jie yra priimtini,
ir perduoda juos adresatams, įskaitant Europos Vadovų Tarybos pirmininką, Tarybą, Komisiją
arba Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir
saugumo politikai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip Europos Komisija tvarko asmens duomenis, rasite Komisijos
pareiškime dėl privatumo, susijusiame su Parlamento klausimų tvarkymu.

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



3) Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 136,
138 ir 139 straipsniai, Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių III priedas dėl klausimų, į
kuriuos atsakoma raštu, ir 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas
(ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

4) Kurie asmens duomenys yra tvarkomi?

Tvarkomi klausimą rengiančio Parlamento nario administraciniai asmens duomenys ir visi
Parlamento klausimuose, gautuose per internetinę programą, esantys asmens duomenys.
Rengdami klausimus autoriai (atskiri Parlamento nariai, komitetai ar frakcijos) gali įtraukti
asmens duomenis, jei, jų nuomone, tai tikslinga. Už klausimų turinį atsako tik jų teikėjai.

5) Kaip bus tvarkomi asmens duomenys?

Kad būtų galima duomenis tvarkyti vadovaujantis Sąjungos teise, Parlamento narių veiklos
skyrius įdiegė reikiamas apsaugos priemones ir vidaus procedūras, skirtas duomenų subjektų
teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti.

Duomenys pradedami tvarkyti per internetinę programą gavus Parlamento klausimą.
Kiekviena konkreti situacija ir kiekvienas konkretus klausimas, kuriame pateikiami asmens
duomenys, išskyrus Europos Parlamento nario (-ių) vardą (-us) ir pavardę (-es), vertinami
kiekvienu atveju atskirai.

Skyrius, vadovaudamasis galiojančiomis duomenų apsaugos nuostatomis, išsamiai ištiria ir
patikrina internete, ar atitinkami asmens duomenys buvo paskelbti viešai. Minėto duomenų
subjekto asmeninė padėtis nagrinėjama atsižvelgiant į atitinkamą duomenų tvarkymo teisinį
pagrindą.

Tvarkomi duomenys gali apimti specialių kategorijų asmens duomenis, kuriems taikomas
Reglamento (ES) 2018/1725 10 straipsnis. Tokiu atveju specialių kategorijų asmens duomenys
tvarkomi laikantis bent vienos iš šių Reglamento (ES) 2018/1725 10 straipsnio 2 dalyje
nurodytų sąlygų:

a) duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar
keliais nurodytais tikslais;

c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto arba kito fizinio
asmens interesai, kai duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali duoti
sutikimo;

e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai;



g) tvarkyti duomenis būtina dėl svarbių viešojo intereso priežasčių, remiantis Sąjungos teise,
ir tvarkymas turi būti proporcingas tikslui, kurio siekiama, nepažeidžiant esminių teisės
į duomenų apsaugą nuostatų ir užtikrinant tinkamas ir konkrečias duomenų subjekto
pagrindinių teisių ir interesų apsaugos priemones.

Asmens duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkomi
laikantis Reglamento (ES) 2018/1725 11 straipsnyje nustatytų tvarkymo sąlygų.

Kai, atlikęs paiešką kiekvienu konkrečiu atveju, skyrius nustato, kad Parlamento klausime
pateikti asmens duomenys laikomi asmeninio pobūdžio ir neatitinka pirmiau nurodytų
kriterijų, jis susisiekia su autoriumi (-iais) ir paprašo performuluoti klausimą ir pašalinti visas
nuorodas į asmens duomenis, kurie laikomi nepriimtinais.

6) Kiek laiko bus saugomi asmens duomenys?

Parlamento klausimai saugomi internetinėje programoje „QP Plus“. Pasibaigus penkerių metų
saugojimo laikotarpiui, su Parlamento klausimais susiję dokumentai perduodami Europos
Parlamento istoriniam archyvui saugoti istoriniais tikslais. Parlamento klausimų saugojimo
laikotarpis priklauso nuo saugojimo tvarkaraščio, kuris nustatomas generalinių direktoratų
lygmeniu priimtame bendrajame saugojimo sąraše.

Galutinės redakcijos Parlamento klausimai, išsiųsti jų adresatams atlikus priimtinumo ir
duomenų apsaugos patikrinimus, skelbiami viešai interneto svetainėje „Europarl“ ir oficialių
Parlamento dokumentų registre.

7) Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai?

Institucijoje teisė susipažinti su Parlamento klausimais ir asmens duomenimis, kurie juose
pateikiami, suteikiama tik įvairių kategorijų darbuotojams, atsakingiems už atitinkamų
operacijų vykdymą. Be Parlamento narių veiklos skyriaus tai gali būti Vertimo raštu
generalinio direktorato darbuotojai, atsakingi už vertimą, Naujovių ir technologinės pagalbos
generalinio direktorato darbuotojai, atsakingi už techninius klausimus, susijusius su
internetine programa, Parlamento narių padėjėjai ir frakcijų bei komitetų darbuotojai.

Atlikus pirmiau aprašytą klausimų priimtinumo patikrinimo procedūrą ir pašalinus asmens
duomenis, kurie laikomi nepriimtinais, į Parlamento klausimus įtrauktų duomenų gavėjai yra
kitos ES institucijos. Tai gali būti Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Taryba, Komisija arba
Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir
saugumo politikai.

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



Parlamento klausimai, dėl kurių buvo atliktas minėtas tyrimas ir patikrinimas, skelbiami viešai
interneto svetainėje „Europarl“ ir oficialių Parlamento dokumentų registre.

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

Ne.

10) Jei asmens duomenis pateikėte ne Jūs, kas yra jų šaltinis?

Visi asmens duomenys paimami iš Parlamento klausimų, kuriuos rengia atskiri Parlamento
nariai, komitetai ar frakcijos, o už klausimų turinį atsako tik jų autoriai. Duomenų
valdytojas ne visada gali patikrinti asmeninės informacijos, kurią Parlamento narys nurodė
Parlamento klausime, šaltinį.

11) Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite šias teises:

o teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
o teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
o kai taikoma, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis;
o kai taikoma, teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;
o kai taikoma, teisę į duomenų perkeliamumą;
o kai taikoma, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
o kai taikoma, teisę bet kuriuo metu atšauti savo sutikimą, nedarant poveikio

sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
o teisę kreiptis į Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną adresu data-

protection@europarl.europa.eu;
o teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos pareigūnui adresu

edps@edps.europa.eu.

2 Sprendimų priėmimas tik automatizuotomis priemonėmis ir be žmogaus dalyvavimo. {Teoriniai pavyzdžiai:
interneto puslapis, kuriame pažymėję tam tikras parinktis Jūs būsite automatiškai įtraukiami į įvairius gavėjų
sąrašus ir kas mėnesį gausite atitinkamą naujienlaiškį; automatizuotos sistemos naudojimas testų atsakymams,
kurie pasirenkami iš kelių variantų, žymėti ir praeinamajam balui pagal teisingų atsakymų skaičių skirti.}
3 Profiliuojant analizuojami asmens asmenybės, elgesio, pomėgių ir įpročių aspektai, siekiant rengti su juo
susijusias prognozes arba priimti su juo susijusius sprendimus. Profiliavimas naudojamas siekiant išanalizuoti
arba numatyti aspektus, susijusius su duomenų subjekto darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikata,
asmeniniais pomėgiais ar interesais, patikimumu arba elgesiu, buvimo vieta, judėjimu ir pan. {Teorinis pavyzdys:
duomenys renkami ir Jūsų polinkiai registruojami Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis.
Tuomet šie duomenys naudojami rengiant naujas ir (arba) kitokias su Jumis susijusias prognozes.}


