
Europarl palīdzības dienests 
Paziņojums par privātuma aizsardzību 

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

 
1) Kurš apstrādā jūsu personas datus? 

• Datu pārzinis ir Eiropas Parlaments1. Par datu apstrādi atbild Komunikācijas 
ģenerāldirektorāta Vietnes pārziņas nodaļa, ko pārstāv tās vadītājs. 

• Ar pārzini/struktūru var sazināties, rakstot uz šādu funkcionālo adresi: 
webmaster@europarl.europa.eu. 
 
 

2) Kāds ir jūsu personas datu apstrādes nolūks? 
• Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai atbildētu uz palīdzības dienestam adresēto 

pieprasījumu. 
 
 

3) Kāds ir apstrādes juridiskais pamats? 
• Apstrāde ir vajadzīga, lai veiktu sabiedrības interesēs esošus uzdevumus, kas 

noteikti ES vai dalībvalsts tiesību aktos (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta 
a) apakšpunkts). 
 
 

4) Kādus personas datus apstrādā? 
• Tiks apstrādāti šādi jūsu personas dati: 

 uzvārds, 
 vārds, 
 e-pasta adrese, 
 ES oficiālā valoda, kurā sazinājāties ar palīdzības dienestu, 
 ziņojuma saturs (tostarp pielikumi, attēli vai dokumenti). 

• Vajadzības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dati, piemēram, IP adreses un 
tālruņa numuri. 
 

 
 
 
                                                           
1 Datu pārzinis ir publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citiem nosaka personas 
datu apstrādes nolūkus un veidus. Pārzini pārstāv struktūras vadītājs. 
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5) Kā tiks apstrādāti jūsu personas dati? 
• Europarl palīdzības dienests ir centrālais kontaktpunkts ārējām personām, kuras 

vēlas paust viedokli par kādu no Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnēm, un EP 
darbiniekiem, kuriem vajadzīgs atbalsts kādā no Komunikācijas ģenerāldirektorāta 
Vietnes pārziņas nodaļas izstrādātajām satura pārvaldības sistēmām.  

• Saziņa notiek, izmantojot publisko veidlapu, kas pieejama šādā URL 
(https://www.europarl.europa.eu/forms/en/webmaster-contact), vai tieši pa e-
pastu, jo Europarl tīmekļa vietnēs ir pieejama arī e-pasta adrese.  

• Personas, kas sazinās ar palīdzības dienestu, netiek uzraudzītas vai mērītas. Tomēr 
viņu pieprasījumi var tikt klasificēti kategorijās, lai uzlabotu apkalpošanu un 
samazinātu pakalpojumu pārklāšanās vai kavēšanās risku.  

• Katra pieprasījuma gadījumā palīdzības dienests ievēro šādu procedūru: 
 Lietotājs nosūta palīdzības dienestam pieprasījumu pa e-pastu vai 

izmantojot saziņas veidlapu, kas pieejama Europarl tīmekļa vietņu 
kontaktlapā. Ja tiek izmantota saziņas veidlapa, pieprasījums palīdzības 
dienestam tiek nosūtīts pa e-pastu.  

 Šis pieprasījums var būt saistīts ar incidentu vai problēmu vai arī ietver 
lūgumu veikt izmaiņas vai sniegt informāciju. 

 Lietotājs savā pieprasījumā iekļauj visu informāciju, kas var palīdzēt 
atrisināt viņa lietu. Tas nozīmē, ka ir jāsniedz daži personas dati (turpmāk 
norādīta sīkāka informācija), bet var būt nepieciešama arī 
papildinformācija, piemēram, ekrānuzņēmumi vai pievienotas datnes.  

 Palīdzības dienests ievada pieprasījumu īpašā reģistrācijas rīkā, kas 
nodrošina tā pienācīgu pēckontroli, atbildi vai risinājumu. 

 Apstrādājot pieprasījumu, palīdzības dienests var sazināties ar lietotāju, lai 
saņemtu vajadzīgo papildinformāciju. Attiecībā uz iekšējiem lietotājiem šī 
saziņa notiek automātiski, izmantojot lietotāja korporatīvo e-pastu vai 
tālruni. Ar ārējiem lietotājiem sazinās, izmantojot e-pasta adresi, kas 
norādīta saziņas veidlapā, vai atbildot uz e-pasta adresi, no kuras lietotājs 
nosūtīja savu pieprasījumu. Šajā posmā palīdzības dienests var arī sniegt 
lietotājam jaunāko informāciju saistībā ar pieprasījumu, ja šāda informācija 
ir pieejama. 

 Ja palīdzības dienestam pieprasījums ir jāpārsūta citiem Eiropas 
Parlamenta dienestiem, tiek pārsūtīta tikai tā informācija, kas 
nepieciešama pieprasījuma izpildei.  

 Kad pieprasījuma apstrāde ir pabeigta, palīdzības dienests informē 
lietotāju, izmantojot savu funkcionālo e-pastu, un pieprasījumu 
reģistrācijas rīkā slēdz pieprasījumu. 

• Paralēli šai standarta darbplūsmai palīdzības dienests var saņemt pieprasījumus no 
divām citām platformām, proti, EPSD (ITEC ĢD palīdzības dienesta pieprasījumu 
reģistrācijas sistēmas) un Together.eu (iesaistes platformas).  
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 EPSD paziņojums par privātumu ir atrodams Datu aizsardzības reģistrā, kas 
pieejams šajā URL: https://www.europarl.europa.eu/data-
protect/index.do. 

 Tīmekļa vietnes Together.eu paziņojums par privātumu ir pieejams šeit: 
https://together.eu/privacy-policy. 

• Kad pieprasījums ir slēgts, tā reģistrācijas dati tiek saglabāti iepriekš noteiktu 
laikposmu (sk. turpmāk) tikai palīdzības dienesta darba vajadzībām, jo palīdzības 
dienestam regulāri nākas pārbaudīt iepriekšējo pieprasījumu datus, lai: 

 ātrāk un konsekventāk sniegtu atbildes lietotājiem, kuri saskārušies ar 
iepriekš risinātām problēmām, 

 atrastu sakarības starp problēmām, kas bieži atkārtojas, un izveidotu 
darbplūsmu, lai uz tām reaģētu un/vai nodotu attiecīgai darbinieku grupai, 

 izveidotu datubāzi, kurā apkopotas prasmju vajadzības vai plānojamie 
pilnveides pasākumi, 

 paredzētu lietotāju vajadzības un iespējamās problēmas kādā svarīgā 
laikposmā (piemēram, Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņu laikā). 

 
 

6) Cik ilgi tiks glabāti jūsu personas dati? 
Jūsu personas dati tiks glabāti visu pašreizējo un nākamo Parlamenta sasaukuma 
laiku. 
Tā kā Parlamenta sasaukuma ilgums ir pieci gadi, jūsu datus var glabāt ne ilgāk kā 
10 gadus. 
 
 

7) Kas ir jūsu personas datu saņēmēji? 
• Jūsu personas datu saņēmēji ir EP darbinieki, kuriem ir pienācīgs iemesls tiem 

piekļūt. Šādu darbinieku skaits ir ļoti ierobežots — tie ir tikai daži darbinieki. Viņi ir 
saņēmuši atbilstīgu akreditāciju, lai varētu piekļūt rīkiem, kas tiek izmantoti jūsu 
pieprasījuma apstrādē. 
 
 

8) Vai jūsu personas datus kopīgos ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām? 
• Nē, jūsu personas datus nekopīgos ar trešām valstīm vai starptautiskām 

organizācijām. 
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9) Vai tiek veikta automātiska apstrāde2 un/vai profilēšana3, lai pieņemtu lēmumus, kas 
var jūs ietekmēt? 
• Nē. 

 
 

10) Ja personas dati nav iegūti no jums, kāds ir to avots? 
• Jūsu personas datu avots ir iestādes rīki, kas pieejami palīdzības dienesta 

darbiniekiem (EP e-pasta sistēma). 
 
 

11) Kādas ir jūsu tiesības? 
• Jums ir šādas tiesības: 

 tiesības piekļūt saviem personas datiem, 
 tiesības labot savus personas datus, 
 tiesības dzēst savus personas datus, 
 tiesības uz apstrādes ierobežošanu, 
 tiesības uz datu pārnesamību,  
 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, 
• Savas tiesības varat īstenot, vai nu nosūtot e-pastu tieši uz funkcionālo e-pasta adresi 

webmaster@europarl.europa.eu, vai aizpildot saziņas veidlapu, kas pieejama Europarl 
tīmekļa vietņu kājenē. 

                                                           
2 Lēmuma pieņemšana, ko veic, izmantojot tikai automatizētus līdzekļus 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 
paražas, 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 u. c. {Hipotētisks piemērs: 
izmantojot sociālos tīklus, tiek vākti dati un saglabātas lietotāju raksturojošas tendences. Šos datus pēc tam 
izmanto, lai izstrādātu jaunu vai mainītu jau esošu ar jums saistītu prognozi.} 
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