
 

 

E-pasta atjauninājumu pakalpojums 

Privātuma politika 

1. Ievads 

Fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Eiropas Savienības iestādēs veiktu personas datu apstrādi 
reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725[1]. 
Minētajā regulā ir ievēroti tie paši principi un noteikumi, kas paredzēti Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā[2]. 

Mēs jums sniedzam informāciju, kas izriet no Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. panta. 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos 
un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu 
Nr. 1247/2002/EK, OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp. 

[2] Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 

2. Kāpēc mēs apstrādājam jūsu datus? 

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai nosūtītu jums automātiskus e-pasta paziņojumus, kad 

konkrētām mūsu tīmekļa vietņu sadaļām tiek pievienota jauna informācija. Mērķis ir sniegt jums 

informāciju par jūs interesējošiem jautājumiem, lai jaunākās informācijas saņemšanas nolūkā 

jums nebūtu jāapmeklē tīmekļa vietne. 

Tehnisku iemeslu dēļ mums ir jāpāriet uz jaunu e-pasta ziņu abonēšanas pakalpojuma sistēmu. 

Jums ir iespēja izvēlēties vai neizvēlēties jauno risinājumu. Ja vēlaties to darīt, migrēšanas 

procesam ir divi posmi:  

1) Jums tiek nosūtīts e-pasts ar aicinājumu pievienoties jaunajai sistēmai. 

2) Jaunās sistēmas sākumlapā ir norādījumi par to, kā izveidot kontu. Šis solis ir obligāts, ja 

vēlaties arī turpmāk saņemt e-pastus no Eiropas Parlamenta. Lai izveidotu kontu, ir vajadzīga 

derīga e-pasta adrese. Reģistrācijas procesā mēs lūdzam norādīt arī papildu informāciju tikai 

statistikas vajadzībām. Šīs informācijas sniegšana nav obligāta, un izvēle to nesniegt neietekmēs 

sistēmas piedāvātās iespējas, funkcijas un pakalpojumus. Turklāt dati ir anonimizēti (datus glabā 

tā, lai, piemēram, sistēma varētu noteikt, ka pastāv divi konti valstī X, taču tā nevar noteikt, kas 

ir šie lietotāji). 



 

 

Tiklīdz būsiet reģistrējies jaunajā sistēmā, mēs apstrādāsim jūsu personas datus, lai ar e-pasta 

starpniecību sniegtu jums attiecīgu informāciju (pamatojoties uz jūsu izvēli) par Eiropas 

Parlamenta (EP) darbībām. 

Jūsu datu apstrāde notiks saskaņā ar un pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 5. panta d) punktu (datu 

subjekta piekrišana). 

3. Kas ir atbildīgs par datu apstrādi? (Datu pārzinis)  

Datu pārzinis ir Eiropas Parlaments. Par jūsu datu apstrādi atbild Komunikācijas 

ģenerāldirektorāta Vietnes pārziņas nodaļa, ko pārstāv tās vadītājs. 

Ar pārzini var sazināties pa e-pastu webmaster@europarl.europa.eu. 

4. Kādus personas datus mēs apstrādājam? 

Izveidojot kontu sistēmā, tiek prasīta šāda informācija:  

 E-pasta adrese: tā ir vienīgā informācija, kas jums jāsniedz obligāti, jo sistēmai ir vajadzīga 

e-pasta adrese, uz kuru nosūtīt apkārtrakstus. Tā ir arī lietotāja unikālais identifikators 

apkārtrakstu sistēmā. 

 Izcelsmes valsts (pēc izvēles –– tikai statistikas vajadzībām). 

 Vecuma grupa (pēc izvēles –– tikai statistikas vajadzībām). 

 Darbības joma (pēc izvēles –– tikai statistikas vajadzībām). 

 Kā jūs par mums uzzinājāt (pēc izvēles – tikai statistikas vajadzībām). 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka fakultatīvā informācija ir paredzēta tikai statistikas vajadzībām un jūsu 

atteikums to sniegt nekādā veidā neietekmēs pakalpojumus, ko mēs sniedzam, izmantojot šo 

sistēmu. 

5. Kam tiek izpausti jūsu dati? 

Piekļuve jūsu datiem tiks piešķirta ierobežotam skaitam Eiropas Parlamenta darbinieku, kas 

strādā tieši sistēmas ekspluatācijā iesaistītajās nodaļās/direktorātos (datu pārzinis). 

EP darbinieki var iejaukties tikai pēc jūsu pieprasījuma, lai vai nu pilnībā dzēstu jūsu datus no šīs 

sistēmas vai tos atjauninātu (piemēram, piekrišanas atsaukšana, e-pasta adreses atjaunināšana).  

Jūsu dati netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un netiks kopīgoti ar trešām valstīm vai 

starptautiskām organizācijām. 

Eiropas Parlaments ir vienīgais savākto datu izmantotājs. 
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6. Cik ilgi jūsu dati tiek glabāti? 

Jūsu dati tiks glabāti tik ilgi, kamēr jums būs konts. Savu kontu varat dzēst jebkurā laikā. Pēc konta 

dzēšanas dati tiek glabāti vēl 48 stundas, lai dotu jums iespēju to atjaunot. Pēc šīm 48 stundām 

jūsu konts un visi jūsu dati tiks neatgriezeniski dzēsti no sistēmas. 

7. Kā jūsu dati tiek glabāti? 

Eiropas Parlaments ir apņēmies aizsargāt jūsu personiskās informācijas drošību. Mēs izmantojam 

dažādas drošības tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu jūsu informāciju no neatļautas 

piekļuves, izmantošanas vai izpaušanas. Jūsu personas dati glabājas drošos ierobežotas piekļuves  

serveros, kas atrodas kontrolētās EP datu centra telpās Luksemburgā. 

Tiklīdz būsiet izveidojis kontu, jūsu dati tiks automātiski saglabāti (šifrēti) sistēmas datubāzē. 

Ikreiz, kad tiks atjaunināta informācija par kādu tematu, sistēma pārbaudīs, vai esat pierakstījies 

saņemt par to jaunāko informāciju, un, ja būsiet to izdarījis, tā nosūtīs apkārtrakstu uz e-pasta 

adresi, ko izmantojāt, izveidojot kontu. 

Jums var tikt nosūtīti papildu e-pasti, taču tikai saistībā ar sistēmu (piemēram, paziņojums par to, 

ka konts ir izveidots vai ka sistēma kādā noteiktā laikposmā nebūs pieejama tehniskās apkopes 

dēļ). 

Lai pieņemtu lēmumus, kas var ietekmēt jūs vai jūsu tiesības, netiek izmantoti automatizēti 

procesi un/vai profilēšana. 

8. Kā jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to precizitāti un vajadzības gadījumā tos 

verificēt, labot vai dzēst? 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 jums kā datu subjektam ir šādas tiesības: 

 Tiesības piekļūt saviem personas datiem. 

 Tiesības uz jūsu personas datu labošanu. 

 Attiecīgā gadījumā tiesības uz jūsu personas datu dzēšanu. 

 Attiecīgā gadījumā tiesības ierobežot datu apstrādi. 

 Attiecīgā gadījumā tiesības iebilst pret datu apstrādi. 

 Tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neskarot apstrādes likumību un 
pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. 

Jūs jebkurā laikā varat piekļūt saviem datiem, tos atjaunināt vai dzēst no sistēmas, izmantojot 

lietotāja saskarni. Varat arī izvēlēties tematus, par kuriem vēlaties saņemt jaunāko informāciju. 

Lai pieprasītu izmantot kādu no iepriekš minētajām tiesībām, jūs varat sazināties ar atbalsta 

grupu, rakstot uz šādu adresi: webmaster@europarl.europa.eu  
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European Parliament 

Directorate General for Communication 

Directorate for Campaigns 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

9. Ar ko sazināties, ja jums ir jautājums vai sūdzība? 

Jūs jebkurā laikā varat sazināties ar projekta atbalsta grupu, rakstot uz šādu adresi: 

webmaster@europarl.europa.eu. Atbalsta grupa var jums palīdzēt atjaunināt vai dzēst datus vai 

sniegt papildu informāciju par jūsu datu apstrādi. 

Ja jums ir bažas un/vai sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, varat sazināties ar Eiropas 

Parlamenta datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz šādu adresi: Data-

Protection@europarl.europa.eu. Eiropas Parlamenta datu aizsardzības inspektors nodrošina, ka 

iestādē tiek piemēroti Regulas (ES) 2018/1725 noteikumi. 

Data Protection Officer  

European Parliament  

2, rue Alcide De Gasperi  

L-1615 - Luxembourg  

Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam 

(edps@edps.europa.eu) par jūsu personas datu apstrādi. 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) darbojas kā neatkarīga uzraudzības iestāde. EDAU 

raugās, lai visas ES iestādes un struktūras, apstrādājot personas datus, ievērotu personu tiesības 

uz privātumu. 
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