
„Europarl“ pagalbos centras 
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 valdytojas1 yra Europos Parlamentas. Už duomenų tvarkymą atsako 
Komunikacijos generalinio direktorato Interneto svetainės administravimo skyrius, 
kuriam atstovauja jo vadovas. 

• Į duomenų valdytoją / subjektą galima kreiptis naudojantis funkcine e. pašto 
dėžute webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Kokiu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 
• Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant atsakyti į užklausą, kurią pateikėte 

Pagalbos centrui. 
 
 

3) Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas? 
• Duomenų tvarkymas būtinas siekiant atlikti su viešuoju interesu susijusias 

užduotis, priskirtas ES arba valstybių narių teisės aktais (Reglamento (ES) 
2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktu). 
 
 

4) Kurie asmens duomenys tvarkomi? 
• Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 

 pavardė, 
 vardas, 
 e. pašto adresas, 
 oficiali ES kalba, kuria kreipėtės į Pagalbos centrą, 
 žinutės turinys (įskaitant priedus, pvz., nuotraukas ar dokumentus). 

• Prireikus gali būti paprašyta papildomų duomenų, pvz., IP adreso ir telefono 
numerio. 
 

 

                                                           
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 konkretaus 
subjekto vadovas. 

mailto:webmaster@europarl.europa.eu


5) Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 
• „Europarl“ pagalbos centras yra pagrindinis kontaktinis punktas, skirtas išorės 

naudotojams, norintiems pranešti apie problemą, susijusią su viena iš Europos 
Parlamento interneto svetainių, ir kolegoms institucijoje, kuriems reikalinga 
pagalba, susijusi su kuria nors iš turinio valdymo sistemų, sukurtų Komunikacijos 
generalinio direktorato Interneto svetainės administravimo skyriaus.  

• Susisiekiama naudojantis forma, viešai prieinama adresu 
https://www.europarl.europa.eu/forms/lt/webmaster-contact, arba tiesiogiai 
e. paštu, kai e. pašto adresai prieinami ir „Europarl“ interneto svetainėse.  

• Asmenys, kurie kreipiasi į Pagalbos centrą, nėra nei stebimi, nei vertinami. Tačiau 
gali būti klasifikuojamos atitinkamos jų užklausos. Tai daroma siekiant geriau jas 
išnagrinėti ir vengti jų dubliavimosi ar vėlavimo atsakyti.  

• Visais užklausų atvejais Pagalbos centras taiko tokią procedūrą: 
 naudotojas atsiunčia užklausą Pagalbos centrui, naudodamasis e. paštu 

arba kontaktine forma, prieinama „Europarl“ interneto svetainių 
kontaktinės informacijos puslapiuose. Jei naudojama kontaktinė forma, 
užklausa į Pagalbos centrą ateina e. paštu.  

 Ši užklausa gali būti susijusi su incidentu, problema arba prašymu atlikti 
pakeitimą ar suteikti informaciją. 

 Savo užklausoje naudotojas pateikia visą informaciją, kuri gali būti 
naudinga problemai išspręsti. Tai apima asmens duomenis (jie bus 
patikslinti toliau), tačiau gali būti pateikiama ir papildoma informacija, pvz., 
ekrano kopijos ir failai.  

 Pagalbos centras įveda užklausą į specialų registrą, kuriuo naudojantis į 
klausimą galima atsakyti, jį išnagrinėti ar išspręsti tinkamai. 

 Nagrinėdamas užklausą, Pagalbos centras gali kreiptis į naudotoją dėl bet 
kurios reikiamos papildomos informacijos. Vidaus naudotojai paprastai 
kreipiasi tarnybiniu e. paštu arba telefonu. Su išorės naudotojais 
susisiekiama naudojantis kontaktinėje formoje nurodytu e. pašto adresu 
arba atsakant e. pašto adresu, iš kurio buvo tiesiogiai atsiųsta užklausa. Jei 
įmanoma, šiuo etapu Pagalbos centras naudotojui pateikia ir naujausią 
informaciją apie jo užklausos nagrinėjimą. 

 Jei Pagalbos centras susiduria su būtinybe užklausą perduoti kitoms 
Europos Parlamento tarnyboms, perduodama tik informacija, būtina 
problemai išspręsti.  

 Kai užklausa išnagrinėjama, Pagalbos centras naudotoją informuoja 
naudodamasis savo funkcine e. pašto dėžute ir informaciją apie išnagrinėtą 
užklausą pateikia registre. 

• Be šio standartinio darbo srauto Pagalbos centras gali gauti dar dviejų platformų – 
EPSD (ITEC GD pagalbos centro registracijos sistemos) ir esamekartu.eu 
(dalyvavimo platformos) – užklausas.  

https://www.europarl.europa.eu/forms/lt/webmaster-contact


 EPSD pareiškimą dėl privatumo galima rasti Duomenų apsaugos registre 
adresu https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do. 

 Platformos esamekartu.eu pareiškimas dėl privatumo prieinamas adresu 
https://together.europarl.europa.eu/lt/privacy-policy. 

• Kai užklausa išnagrinėjama, jos registracijos įrašas saugomas iš anksto nustatytą 
laiką (žr. toliau) tik darbo tikslais, nes Pagalbos centras reguliariai peržiūri anksčiau 
užregistruotas užklausas, kad: 

 greičiau ir nuosekliau atsakytų naudotojams, kurie susiduria su jau 
anksčiau kilusiais klausimais, 

 būtų nustatyta pasikartojančių klausimų tendencija ir apibrėžtas darbo 
srautas siekiant į juos atsakyti ir (arba) juos perduoti reikiamai komandai, 

 būtų sudaryta reikiamų įgūdžių ar planuojamų naujovių duomenų bazė, 
 būtų prognozuojami poreikiai ir potencialios naudotojų problemos 

konkrečiu svarbiu laikotarpiu (pvz., vykstant Europos Parlamento rinkimų 
kampanijoms). 

 
 

6) Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 
Jūsų asmens duomenys bus saugomi ankstesnės ir einamosios kadencijos 
laikotarpiu. 
Kadangi Parlamento kadencija trunka penkerius metus, Jūsų asmens duomenys 
gali būti saugoma iki 10 metų. 
 
 

7) Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai? 
• Jūsų asmens duomenų gavėjai yra EP darbuotojai, turintys pagrįstą priežastį juos 

gauti. Darbuotojų skaičius labai ribotas (tik keletas asmenų). Šiems asmenims 
suteikti reikiami įgaliojimai, kad jie galėtų naudotis priemonėmis, būtinomis Jūsų 
užklausai išnagrinėti. 
 
 

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

Jūsų asmens duomenimis dalijamasi nebus. 
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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? 
• Jūsų asmens duomenų šaltinis – tarnybos priemonės, kuriomis leista naudotis 

Pagalbos centro darbuotojams (EP e. pašto sistema). 
 
 

11) Kokios yra Jūsų teisės? 
• Jūs turite šias teises: 

 teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, 
 teisę ištaisyti savo asmens duomenis, 
 teisę ištrinti savo asmens duomenis, 
 teisę apriboti duomenų tvarkymą, 
 teisę į duomenų perkeliamumą,  
 teisę nesutikti, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi, 
 teisę kreiptis į Europos Parlamento asmens duomenų pareigūną adresu data-

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

edps@edps.europa.eu. 
• Naudotis savo teisėmis galite tiesiogiai kreipdamiesi funkciniu e. pašto adresu 

webmaster@europarl.europa.eu arba užpildydami kontaktinę formą, prieinamą 
„Europarl“ interneto svetainių išnašose. 

 
 

                                                           
2 Sprendimų priėmimas tik automatizuotomis priemonėmis ir nedalyvaujant žmogui. {Teoriniai pavyzdžiai: 
interneto puslapis, kuriame pažymėję tam tikras parinktis būtumėte automatiškai įtraukti į įvairius gavėjų 
sąrašus ir kas mėnesį gautumėte atitinkamą naujienlaiškį; automatizuotos sistemos naudojimas testų 
atsakymams, pasirenkamiems iš kelių variantų, žymėti ir praeinamajam balui pagal teisingų atsakymų skaičių 
skirti}. 
3 Profiliuojant analizuojami asmenybės, asmens elgesio, pomėgių ir įpročių aspektai, kuriais remiantis rengiamos 
su tuo asmeniu susijusios 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. {Teorinis pavyzdys: duomenys renkami ir 
polinkiai registruojami asmeniui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis. Tuomet šie duomenys 
naudojami rengiant naujas ir (arba) kitokias su juo susijusias prognozes.} 
 

mailto:data-protection@europarl.europa.eu
mailto:data-protection@europarl.europa.eu
https://edps.europa.eu/
mailto:edps@edps.europa.eu
mailto:webmaster@europarl.europa.eu

