
 

 

Pranešimas apie duomenų apsaugą. Duomenų subjekto teisių apribojimas  
 
Vadovaujantis Reglamentu (ES) 2018/1725, duomenų subjektai1 turi teisę būti informuojami apie 
tai, kad Europos Parlamentas tvarko jų asmens duomenis2, teisę susipažinti su asmens 
duomenimis, teisę juos ištaisyti, teisę juos ištrinti, teisę į duomenų tvarkymo apribojimą, teisę 
nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę į tai, kad 
trečiosioms šalims būtų pranešta apie jų asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą ar jų tvarkymo 
apribojimą. Apie asmens duomenų pažeidimą duomenų subjektai informuojami konkrečiomis 
aplinkybėmis. Institucija taip pat užtikrina elektroninio susirašinėjimo konfidencialumą. 

Nežiūrint į tai, Europos Parlamentas turi galimybę apriboti naudojimąsi kai kuriomis duomenų 
subjektų teisėmis į su jais susijusius asmens duomenis, kai vykdo veiklą ar įgyvendina procedūras 
šiose srityse: saugumo incidentų vidaus prevencijos ir tyrimų, saugumo ir papildomų tyrimų; 
drausminių procedūrų, administracinių ir su darbuotojais susijusių tyrimų; atrankos procedūrų; 
medicininių bylų; darbuotojų skundų nagrinėjimo; vidaus audito; teisminių procedūrų; finansų 
monitoringo ar tyrimų; bendradarbiavimo su OLAF ir nacionalinėmis valdžios institucijomis 
atliekant nusikalstamų veikų ar finansinius tyrimus.  
 
Duomenų subjektai informuojami, kad, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2018/17253 ir 2019 m. 
birželio 17 d. Biuro sprendimu, viena ar daugiau pirmiau minėtų teisių – išskyrus teisę nesutikti, 
kad duomenys būtų tvarkomi, ir teisę į duomenų perkeliamumą – gali būti laikinai apribotos, 
siekiant apsaugoti kurios nors pirmiau nurodytos veiklos ar procedūrų, vykdomų Europos 
Parlamento, tikslą. Bet kuris tokio pobūdžio apribojimas turi galioti ribotą laiką, būti proporcingas 
ir juo turi būti paisoma pirmiau minėtų teisių esmės. Jis panaikinamas iš karto, kai apribojimą 
pateisinančios aplinkybės tampa nebeaktualios.  
 
Laikantis reglamento, duomenų subjektai informuojami apie pagrindines apribojimo priežastis, 
nebent dėl paties informavimo būtų anuliuotas apribojimo poveikis. Informacijos pateikimą 
atidėjus, jos nepateikus arba ją atsisakius pateikti4, apie asmens duomenų tvarkymą ir pagrindines 
apribojimo priežastis Europos Parlamentas duomenų subjektui praneštų panaikinus apribojimą. 
 
Duomenų subjektai turi teisę pateikti skundą dėl apribojimo masto Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnui (EDAPP) adresu edps@edps.europa.eu arba ginti teises Europos Sąjungos 
Teisingumo Teisme.  
 
 

                                                           
1 Duomenų subjektai – fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Europos Parlamentas. 
2 Asmens duomenys – bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra arba gali būti nustatyta 
(duomenų subjektas). 
3 Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnis.  
4 Reglamento (ES) 2018/1725 25 straipsnio 8 dalis.  
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