Datu aizsardzība – īpašs paziņojums par privātumu
Aptauja par ES atzīto uzņēmēju programmu
Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Eiropas Revīzijas palātas (ERP) veikto personas datu apstrādi,
vienlaikus izvērtējot, vai ES atzīto uzņēmēju (AEO) programma veicina likumīgu tirdzniecību un uzlabo
starptautiskās piegādes ķēdes drošību. Lai apkopotu informāciju par atzīto uzņēmēju pieredzi un
viedokļiem, aicinām piedalīties aptaujā, kas būs pieejama, izmantojot dalībvalstu muitas
struktūrvienību nodrošināto saiti.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka aptauja ir anonīma. Ne muitas struktūrvienībai, ne ERP nebūs iespējas uzzināt,
kurš ir piedalījies aptaujā. Tāpēc, ja būs nepieciešams nosūtīt atgādinājumu(-us) par anketas
aizpildīšanu, to(-s) nosūtīsim visām kontaktpersonām tāpat kā pirmo uzaicinājumu. Ja jau atbildējāt uz
aptaujas jautājumiem, lūdzu, ignorējiet šādus atgādinājumus.
Aptaujas neaizpildīšana neradīs nekādas sekas, taču, jo vairāk atbilžu mēs saņemsim, jo labāku
priekšstatu ERP revidenti gūs par potenciālajām problēmām, iespējām un risku saistībā ar ES atzīto
uzņēmēju programmu.
Šī anketa ir nosūtīta atzītajiem uzņēmējiem visā ES.
Turpmāk izklāstīts, kā ERP apstrādā un aizsargā jūsu personas datus.
Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?
Par datu apstrādes darbībām atbild ERP IV apakšpalātas loceklis, kura pārziņā ir konkrētā revīzija.
Kāpēc mēs ievācam jūsu datus?
Citus personas datus mēs neievācam. Ja tekstā ir tukši lauki, lūdzam nenorādīt tajos nekādus personas
datus.
Kādus personas datus mēs ievācam?
Personas datus neievāksim, jo aptauja ir anonīma.
Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
ERP neuzglabā personas datus, jo uzaicinājumu izsūtīja dalībvalstu muitas struktūrvienības, un
ERP apstrādās tikai anketā sniegto informāciju.
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Kādi noteikumi reglamentē jūsu datu izmantošanu?
Tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru Palāta apstrādā personas datus, ir Eiropas Parlamenta un
Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu
apriti.
Juridiskais pamats ir Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pants.
Kurš var piekļūt jūsu datiem, un kam tos izpauž?
Revīzijas darba grupai ir piekļuve datiem atbilstoši principam “nepieciešamība zināt”. ERP Revīzijas
kvalitātes kontroles direkcijas darbiniekiem arī var būt piekļuve datiem, lai viņi varētu veikt savus
revīzijas kvalitātes kontroles darbu. Ja jūs iesniedzat sūdzību, jūsu datus var nosūtīt Ombudam un/vai
datu aizsardzības speciālistam, un/vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.
Ko mēs darām, lai nepieļautu jūsu datu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem?
Piekļuve datiem ir ierobežota; tā ir piešķirta tikai noteiktai lietotāju grupai. Piekļuves tiesības piešķir,
pamatojoties uz principu “nepieciešamība zināt” un ņemot vērā attiecīgā lietotāja uzdevumus, amatu
un pienākumus. Šīs tiesības pastāvīgi atjaunina, jo mainās darbiniekiem uzticētie uzdevumi.
ERP ģenerālsekretāram ir vispārējā atbildība par to, lai tiktu ievēroti piekļuves tiesību noteikumi un
datu aizsardzības prasību ievērošanu. Ģenerālsekretārs atbildību šajās jomās ir deleģējis dažādām
struktūrvienībām. Palātai ir informācijas drošības politika, un informācijas drošības speciālists gādā, lai
šī politika tiktu pareizi īstenota un lai saistītās pārbaudes tiktu pakļautas efektivitātes testiem.
Lai veiktu šo aptauju, ERP izmanto EUSurvey – daudzvalodu tiešsaistes apsekojumu pārvaldības
sistēmu, kas izveidota aptauju izveidei un publicēšanai. EUSurvey ir rīks, kuru Eiropas Komisija kā datu
apstrādātājs nodrošina Eiropas Revīzijas palātai kā datu pārzinim. ES Komisija neizmanto
apakšapstrādātājus, un visi dati tiek glabāti Eiropas Komisijas Datu centra serveros.
Eiropas Komisija ir īstenojusi drošības pasākumus, lai serveru aparatūru, programmatūru un tīklu
aizsargātu pret netīšām vai ļaunprātīgām manipulācijām un datu zudumu. Visus datus pārvalda
DIGIT ĢD saskaņā ar tehniskās drošības noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas 2017. gada 10. janvāra
Lēmumā (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā,
tā turpmākajās redakcijās, īstenošanas noteikumos (kas laiku pa laikam pielāgoti) un atbilstošajos
drošības standartos un pamatnostādnēs, kā arī Komisijas 2015. gada 13. marta Lēmumā (ES, Euratom)
2015/443 par drošību Komisijā, tā īstenošanas noteikumos un attiecīgajos drošības paziņojumos. Ar
šiem dokumentiem (kas laiku pa laikam pielāgoti) var iepazīties šādā adresē:
https://ec.europa.eu/info/publications/security-standards-applying-all-european-commissioninformation-systems_lv
EUSurvey izmanto Europa Analytics pakalpojumu datplūsmu statistikai un analītikai. Sīkāku informāciju
skatīt Europa Analytics tīmekļa vietnē. Europa Analytics pamatā ir atvērtā pirmkoda analīzes platforma
“Matomo” (avots: EUSurvey Record).
Piedaloties šajā aptaujā, jūsu atbildes ir anonīmas.
Kādas ir jūsu tiesības?
Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem ir noteiktas Regulas (ES) 2018/1725 17.–24. pantā. Jums ir
tiesības piekļūt saviem personas datiem un lūgt, lai tos bez liekas kavēšanās labo, ja tie ir nepareizi vai
nepilnīgi. Noteiktos gadījumos jums ir tiesības lūgt, lai mēs dzēšam jūsu personas datus vai ierobežojam
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to lietošanu. Attiecīgos gadījumos jums ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist savu personas datu
apstrādei, pamatojot šo lūgumu ar savu konkrēto situāciju, un tiesības uz datu pārnesamību.
Mēs izskatīsim jūsu lūgumu, pieņemsim lēmumu un paziņosim to jums bez liekas kavēšanās, taču
jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc šāda lūguma saņemšanas. Ja vajadzīgs, šo termiņu var pagarināt
vēl par diviem mēnešiem.
Savas tiesības jūs varat īstenot, ja sazināsieties ar datu pārzini, izmantojot turpmāk sniegto informāciju.
Ar ko sazināties, ja jums ir jautājumi vai sūdzības?
Pirmā saziņa notiek ar datu pārzini: ECA-INFO@eca.europa.eu.
Ja jums ir bažas vai sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, jebkurā laikā varat sazināties ar ERP datu
aizsardzības speciālistu (ECA-Data-Protection@eca.europa.eu).
Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu).
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