
Paziņojums par privātumu

Personas datu aizsardzība

Eiropas Parlaments ir apņēmies aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu privātumu. Šajā
paziņojumā par privātumu izskaidrots, kāpēc Parlamenta jautājumu sakarā tiek apstrādāti
personas dati, ar kādām procedūrām tiek nodrošināta visu sniegto personas datu aizsardzība,
kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem.
Tajā atrodama arī kontaktinformācija, kā sazināties ar atbildīgo datu pārzini, pie kā varat
vērsties, lai īstenotu savas tiesības, ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu un ar
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Eiropas Parlaments piemēro Regulu (ES) 2018/1725
par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs,
struktūrās, birojos un aģentūrās (OV L 295, 21.11.2018.).

1) Kas apstrādā jūsu personas datus?

Eiropas Parlaments darbojas kā pārzinis1, savukārt par apstrādi atbild Deputātu darbības
nodaļa, ko pārstāv nodaļas vadītājs Francisco Peyró Llopis.

Ar pārzini/struktūru var sazināties, rakstot uz šādām funkcionālajām adresēm:
QuestOral@ep.europa.eu, QuestEcrit@ep.europa.eu un interpellations@ep.europa.eu.

2) Kāds ir jūsu personas datu apstrādes nolūks?

Datu pārzinis jūsu personisko informāciju apstrādā tikai tādā mērā, cik vajadzīgs Eiropas
Parlamenta darbam, ņemot vērā, ka Parlamenta jautājumi ir viens no veidiem, kā tas tieši
uzrauga citas ES iestādes un struktūras. Personas dati tiek apstrādāti tikai nolūkā apstrādāt
jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski, jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski, un
interpelācijas.

Deputātu darbības nodaļa Parlamenta jautājumus saņem ar tīmekļa lietotnes starpniecību un
pēc tam tos reģistrē, pārbauda to pieņemamību pēc Reglamentā noteiktiem kritērijiem un
pārsūta tos adresātiem, tostarp Eiropadomes priekšsēdētājam, Padomei, Komisijai vai
Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības
politikas jautājumos.

Plašāk informācija par to, kā personas datus apstrādā Eiropas Komisija, atrodama Komisijas
paziņojumā par privātumu Parlamenta jautājumu apstrādē.

3) Kāds ir apstrādes juridiskais pamats?

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



Apstrādes juridiskais pamats ietver Eiropas Parlamenta Reglamenta 136., 138. un 139. pantu,
Reglamenta III pielikumu par jautājumiem, uz kuriem jāatbild rakstiski, un Eiropas Parlamenta
un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un
par šādu datu brīvu apriti.

4) Kādi personas dati tiek apstrādāti?

Jautājumu sagatavojušā deputāta administratīvie personas dati un visi personas dati, kas
ietverti ar tīmekļa lietotnes starpniecību saņemtajos Parlamenta jautājumos. Jautājuma
iesniedzēji (atsevišķi deputāti, komitejas vai politiskās grupas), gatavojot jautājumu, var
iekļaut personas datus, ko tie uzskata par tematiski iederīgiem. Par jautājuma saturu ir
atbildīgs tikai tā iesniedzējs.

5) Kā jūsu personas dati tiks apstrādāti?

Lai veiktu Savienības tiesību aktos atļauto apstrādi, Deputātu darbības nodaļa ir ieviesusi
piemērotus aizsardzības pasākumus un iekšējās procedūras, ar ko nodrošināt datu subjektu
tiesību un brīvību aizsardzību.

Apstrāde sākas, tiklīdz ar tīmekļa lietotnes starpniecību tiek saņemts Parlamenta jautājums.
Katrs konkrētais gadījums/jautājums, kas satur tādus personas datus, kuri nav tikai Eiropas
Parlamenta deputāta vārds(-i), tiek izvērtēts atsevišķi.

Nodaļa veic padziļinātu izpēti un pārbaudi tiešsaistē, lai noskaidrotu, vai attiecīgie personas
dati ir publiskoti, ievērojot pastāvošos datu aizsardzības noteikumus. Ņemot vērā attiecīgo
apstrādes juridisko pamatu, tiek pārbaudīta jautājumā minētā datu subjekta personiskā
situācija.

Var tikt apstrādāti dati, kas ietilpst īpašās personas datu kategorijās atbilstoši Regulas (ES)
2018/1725 10. pantam, un tādā gadījumā īpašo kategoriju personas datu apstrāde notiek
saskaņā ar vismaz vienu no šādiem Regulas (ES) 2018/1725 10. panta 2. punktā paredzētajiem
nosacījumiem:

(a) datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

(c) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas vitālās intereses, ja
datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;

(e) apstrāde attiecas uz personas datiem, kurus datu subjekts apzināti ir publiskojis;

(g) apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības tiesību
aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un



paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu
aizsardzībai.

Ar sodāmību un pārkāpumiem saistītu personas datu apstrādei piemēro Regulas (ES)
2018/1725 11. pantā paredzētos apstrādes nosacījumus.

Pēc katra atsevišķa gadījuma izpētes, kad Parlamenta jautājumā iekļauti personas dati atzīti
par privātiem un neatbilstošiem minētajiem kritērijiem, nodaļa sazinās ar iesniedzēju(-iem)
un lūdz jautājumu pārformulēt tā, ka tas par nepieņemamiem atzītus personas datus vairs
nesatur.

6) Cik ilgi tiks glabāti jūsu personas dati?

Parlamenta jautājumi tiek glabāti tīmekļa lietotnē QP Plus. Pēc piecu gadu glabāšanas termiņa
beigām vēstures dokumentēšanas nolūkā ar Parlamenta jautājumiem saistītās lietas tiek
nosūtītas Eiropas Parlamenta vēstures arhīvam. Parlamenta jautājumu glabāšanas termiņš ir
atkarīgs no glabāšanas grafika, kas ĢD līmenī noteikts Kopējā uzglabājamo dokumentu
sarakstā.

Parlamenta jautājumi galīgajā redakcijā, kādā pēc pieņemamības un datu aizsardzības
pārbaudēm tie nosūtīti adresātiem, ir publiski pieejami tīmekļa vietnē Europarl un Parlamenta
oficiālo dokumentu reģistrā.

7) Kas saņem jūsu personas datus?

Iekšēji piekļuve Parlamenta jautājumiem un tajos ietvertajiem personas datiem ir dota tikai
dažādu kategoriju darbiniekiem, kuru ziņā ir attiecīgas darbības. To vidū līdzās Deputātu
darbības nodaļai var minēt DG TRAD tulkošanas vajadzībām, DG ITEC ar tīmekļa lietotni
saistītu tehnisku jautājumu risināšanai, deputātu reģistrētos palīgus un politisko grupu un
komiteju darbiniekus.

Kad ir pabeigta iepriekš aprakstītā pieņemamības procedūra un ir izņemti par
nepieņemamiem atzīti personas dati, Parlamenta jautājumos iekļautos datus saņem citas ES
iestādes, piemēram, Eiropadomes priekšsēdētājs, Padome, Komisija un Eiropas Komisijas
priekšsēdētāja vietnieks / Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas
jautājumos.

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

Parlamenta jautājumi, kas izturējuši minētās pārbaudes un verifikācijas, ir publiski pieejami
tīmekļa vietnē Europarl un Parlamenta oficiālo dokumentu reģistrā.



9) Vai nolūkā pieņemt lēmumus, kas var jūs skart, tiek veikta automātiska apstrāde2

un/vai profilēšana3?
Nē.

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

Visu personas datu avots ir atsevišķu deputātu, komiteju vai politisko grupu sagatavoti
Parlamenta jautājumi, un par jautājuma saturu atbildīgs ir tikai tā iesniedzējs. Pārzinis ne
vienmēr var verificēt deputāta Parlamenta jautājumā minētas personiskas informācijas
avotu.

11) Kādas ir jūsu tiesības?

Jums ir šādas tiesības:

o Tiesības piekļūt saviem personas datiem.
o Tiesības uz jūsu personas datu labošanu.
o Attiecīgā gadījumā tiesības uz jūsu personas datu dzēšanu.
o Attiecīgā gadījumā tiesības ierobežot datu apstrādi.
o Attiecīgā gadījumā tiesības uz datu pārnesamību.
o Attiecīgā gadījumā tiesības iebilst pret datu apstrādi.
o Attiecīgā gadījumā tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neskarot uz

pirms atsaukšanas sniegtu piekrišanu balstītas apstrādes likumību.
o Tiesības sazināties ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu: data-

protection@europarl.europa.eu.
o Tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam:

edps@edps.europa.eu.

2 Lēmuma pieņemšana tikai ar automatizētiem līdzekļiem un bez cilvēku līdzdalības. (Hipotētiski piemēri:
interneta vietne, kur atkarībā no lietotāja izvēles lietotājs tiek automātiski ievietots vienā no vairākiem
atšķirīgiem adresātu sarakstiem ikmēneša apkārtrakstu saņemšanai / automātiska sistēma, kas apstrādā
daudzizvēļu testa atbildes un aprēķina no pareizo atbilžu skaita atkarīgu vērtējumu.)
3 Profilēšana ir paņēmiens, kuru izmantojot tiek analizēti cilvēku personības un uzvedības aspekti, intereses un
ieradumi, lai prognozētu viņu rīcību vai pieņemtu ar viņiem saistītus lēmumus. To izmanto, lai analizētu vai
prognozētu aspektus, kas saistīti ar datu subjekta sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām
vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos utt. (Hipotētisks piemērs:
lietotājam izmantojot sociālos tīklus, tiek vākti dati un saglabātas lietotāju raksturojošas tendences. Šos datus
pēc tam izmanto jaunai/mainītai prognozei par lietotāju.)


