
 

 

El. pašto naujienos 

Privatumo politika 

1. Įžanga 

Asmenų apsauga Europos Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis užtikrinama 
vadovaujantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2018/1725[1]. 
Šiame reglamente vadovaujamasi tais pačiais principais ir taisyklėmis, kurie nustatyti Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente[2]. 

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Reglamento (ES) 1725/2018 15 ir 16 straipsnių taikymu. 

[1] 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, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, OL L 295, 2018 11 21, p. 39. 

[2] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių 

asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. 

2. Kodėl tvarkomi Jūsų duomenys? 

Jūsų asmeninę informaciją tvarkome, kad atsiųstume Jums automatinius pranešimus e. paštu, kai 

tam tikrose mūsų interneto svetainių skiltyse bus pateikta nauja informacija. Taip Jūs būsite 

nuolat informuojami apie dominančius dalykus ir Jums nereikės interneto svetainėje tikrinti, ar 

informacija atnaujinta. 

Dėl techninių priežasčių turime pereiti prie naujos prenumeratos e. paštu sistemos. 

Jūs galite pasirinkti, ar norite pereiti prie naujosios sistemos, ar ne. Jei norite tai padaryti, 

perėjimo procesą sudarys du etapai: 

1) Jūs gausite e. laišką su kvietimu prisijungti prie naujosios sistemos; 

2) naujos sistemos pradžios tinklalapyje rasite nurodymus, kaip susikurti paskyrą. Šį veiksmą 

atlikti būtina, jei norite toliau gauti Europos Parlamento e. laiškus. Paskyrai sukurti reikalingas 

galiojantis e. pašto adresas. Be to, registracijos metu mes prašome pateikti papildomos 

informacijos, tačiau tik statistikos tikslais. Pateikti šią informaciją neprivaloma, ir sprendimas jos 

neteikti neturės įtakos sistemos savybėms, funkcijoms ir paslaugoms. Be to, pateikti duomenys 

nuasmeninami (duomenys bus saugomi taip, kad, pvz., sistema galės nustatyti, kad yra dvi 

paskyros iš X šalies, tačiau negalės nurodyti, kas yra tie naudotojai). 



 

 

Jums užsiregistravus naujojoje sistemoje, Jūsų asmeninę informaciją tvarkome, kad galėtume 

e. paštu Jums pateikti aktualią informaciją (pagal Jūsų pasirinkimą) apie Europos Parlamento (EP) 

veiklą. 

Jūsų duomenys tvarkomi vadovaujantis ir remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 

dalies d punktu (duomenų subjekto sutikimas). 

3. Kas atsako už Jūsų duomenų tvarkymą? (Duomenų valdytojas) 

Duomenų valdytojas yra Europos Parlamentas. Už Jūsų duomenų tvarkymą atsako Komunikacijos 

generalinio direktorato Interneto svetainės administravimo skyrius, kuriam atstovauja skyriaus 

vadovas. 

Į duomenų valdytoją galite kreiptis adresu webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Kuriuos asmens duomenis tvarkome? 

Kai kuriate savo paskyrą sistemoje, privalote pateikti šią informaciją:  

 e. pašto adresą: tai vienintelė privaloma informacija, kurią turite pateikti, nes sistemai 

reikia e. pašto adreso, kuriuo būtų galima siųsti naujienlaiškius; jis taip pat yra unikalus 

naujienlaiškių sistemos naudotojo atpažinties kodas; 

 kilmės šalį (neprivaloma – tik statistikos tikslais); 

 amžiaus grupę (neprivaloma – tik statistikos tikslais); 

 profesinės veiklos sektorių (neprivaloma – tik statistikos tikslais); 

 kaip sužinojote apie mus (neprivaloma – tik statistikos tikslais). 

Atkreipkite dėmesį į tai, kad neprivaloma informacija pateikiama tik statistikos tikslais, o Jūsų 

atsisakymas ją pateikti neturės jokio poveikio paslaugoms, kurias teikiame šioje sistemoje. 

5. Kam atskleidžiami Jūsų duomenys? 

Prieiga prie Jūsų duomenų bus suteikta ribotam skaičiui Europos Parlamento darbuotojų ir tik 

tiems darbuotojams, kurie dirba skyriuose ir direktoratuose, tiesiogiai susijusiuose su sistemos 

eksploatavimu (duomenų valdytojas). 

EP darbuotojai gali imtis veiksmų tik gavę Jūsų prašymą, kad visiškai pašalintų Jūsų duomenis iš 

šios sistemos arba atnaujintų duomenis (pvz., sutikimo atšaukimas, e. pašto adreso 

atnaujinimas). 

Jūsų duomenys nebus perduodami už Europos Sąjungos ribų ir jais nebus dalijamasi su ES 

nepriklausančiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis. 

Surinktų duomenų naudotojas yra tik Europos Parlamentas. 
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6. Kiek laiko saugojami Jūsų duomenys? 

Jūsų duomenys bus saugomi tol, kol turėsite paskyrą. Savo paskyrą galite ištrinti bet kada. Nuo to 

momento, kai ištrinsite savo paskyrą, Jūsų duomenys bus saugomi dar 48 valandas, kad 

turėtumėte galimybę vėl aktyvuoti savo paskyrą. Po 48 val. Jūsų paskyra ir visi Jūsų duomenys 

bus visam laikui pašalinti iš sistemos. 

7. Kaip saugomi Jūsų duomenys? 

Europos Parlamentas yra įsipareigojęs užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos apsaugą. Siekdami 

apsaugoti asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, panaudojimo ar atskleidimo, mes 

naudojame įvairias saugumo technologijas ir procedūras. Jūsų asmens duomenys laikomi 

saugiuose serveriuose, prie kurių prieiga ribota ir kurie laikomi EP duomenų centro Liuksemburge 

(Europa) stebimose patalpose. 

Jūsų duomenys bus automatiškai išsaugoti (užšifruoti) sistemos duomenų bazėje tuo metu, kai 

susikursite paskyrą. Kaskart atnaujinus tam tikrą temą, sistema patikrins, ar esate 

užsiprenumeravę šią temą, ir, jei taip, išsiųs naujienlaiškį e. pašto adresu, kurį panaudojote 

susikurdami paskyrą. 

Jums gali būti siunčiami papildomi e. laiškai, tačiau tik dėl sistemos (pvz., pranešimas, kad paskyra 

sukurta arba kad dėl techninės priežiūros sistema neveiks tam tikrą laikotarpį). 

Priimant sprendimus, galinčius turėti įtakos Jums arba Jūsų teisės, nebus naudojami 

automatizuoti procesai ir (arba) profiliavimas. 

8. Kaip gauti prieigą prie savo duomenų, pažiūrėti, ar jie teisingi, ir prireikus juos patikrinti, 

ištaisyti arba ištrinti? 

Pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: 

 teisę susipažinti su savo asmens duomenimis; 

 teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis; 

 kai taikoma, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis; 

 kai taikoma, teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą; 

 kai taikoma, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; 

 teisę bet kuriuo metu atšauti savo sutikimą, tai neturi poveikio sutikimu grindžiamo 
duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. 

Visada galite prieiti prie savo duomenų, juos atnaujinti arba ištrinti iš sistemos, naudodami 

naudotojo sąsają. Taip pat galite pasirinkti, kuriomis temomis norite gauti atnaujintą informaciją. 

Norėdami paprašyti leisti pasinaudoti bet kuria iš pirmiau minėtų teisių, galite kreiptis į paramos 

grupę: webmaster@europarl.europa.eu 

mailto:webmaster@europarl.europa.eu


 

 

European Parliament 

Directorate General for Communication 

Directorate for Campaigns 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

9. Į ką turėtumėte kreiptis, jei turėtumėte klausimų ar nusiskundimų? 

Bet kuriuo metu galite kreiptis į projekto paramos grupę šiuo adresu: 

webmaster@europarl.europa.eu. Paramos grupė gali padėti Jums atnaujinti ar ištrinti duomenis 

arba pateikti papildomos informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą. 

Jei turite kokių nors klausimų ir (arba) nusiskundimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite 

kreiptis į Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną šiuo adresu: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina, 

kad institucijoje būtų taikomos Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatos. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą dėl savo asmens duomenų tvarkymo Europos 

duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (edps@edps.europa.eu). 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) yra nepriklausoma priežiūros 

institucija. EDAPP užtikrina, kad visos ES institucijos ir organai, tvarkydami asmens duomenis, 

paisytų asmenų teisės į privatumą. 
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