Datu aizsardzība – īpašs paziņojums par privātumu
Revīzijas aptauja
Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Eiropas Revīzijas palātas (ERP) veikto personas datu apstrādi
saistībā ar aptauju par investīciju iniciatīvām reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII un CRII+) un
Atveseļošanas palīdzību kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU). Turpmāk izklāstīts, kā
ERP apstrādā un aizsargā jūsu personas datus.
Atbildot uz aptaujas jautājumiem, jūs iepazīstaties ar šo paziņojumu par privātumu un piekrītat tam,
kā arī piekrītat, ka jūsu dati tiks apstrādāti, kā aprakstīts šajā paziņojumā.
Jūsu e-pasta adrese tika iegūta no SFC2014, REGIO ĢD un Eiropas Komisijas Nodarbinātības ĢD, un
atjaunināta informācija saņemta no augstākajām revīzijas iestādēm, lai jūs varētu uzaicināt piedalīties
šajā aptaujā un nosūtīt atgādinājumus.

Atbildes uz aptaujas jautājumiem nav obligātas, tāpat kā jūsu personas datu sniegšana. Nekas
nenotiks, ja jūs nepiedalīsieties vai nesniegsiet savus personas datus, bet mēs būtu ļoti
pateicīgi, ja jūs to darītu. Jūsu kontaktinformācija mums palīdzēs sekot līdzi jūsu atbildēm /
sniegtajai informācijai un vajadzības gadījumā lūgt sīkākus paskaidrojumus.
Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?
Par datu apstrādes darbībām atbild ERP II apakšpalātas loceklis, kura pārziņā ir konkrētā
revīzija.
Kāpēc mēs ievācam jūsu datus?

Revīzijas darba grupa var izmantot datus saistībā ar lietderības revīziju par šo tematu, un tā spēs ar
jums sazināties arī tad, ja būs vajadzīgi papildu paskaidrojumi.

Ja jūs ar mums kopīgojat savus datus, mēs varam tos izmantot, lai sazinātos ar jums nolūkā
precizēt saņemto atbildi un lūgt papildu informāciju par šīs aptaujas tematu. Aptaujas analīzē
jūsu vārds netiks minēts. Ja nevēlaties kopīgot savus personas datus, tad tie netiek vākti.
Kādus personas datus mēs ievācam?
Turpmāk norādītās datu kategorijas tiks vāktas tikai tad, ja nolemsiet tos kopīgot ar mums, un
tās ir: vārds, uzvārds, e-pasts.
Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Ja datus būsiet sniedzis, tie tiks glabāti 18 mēnešus.
Aptaujas nosūtīšanai izmantotās e-pasta adreses tiek glabātas aptaujas rīkā ne ilgāk kā sešus
mēnešus pēc aptaujas beigām, kur “aptaujas beigas” ir termiņš, pēc kura vairs nav iespējams
atbildēt.
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.
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ERP apstrādā jūsu personas datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai
īstenojot ERP likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Līgumu 287. pants).
Turklāt, kad sniedzat kontaktinformāciju, atbildot uz aptaujas jautājumiem par turpmākajiem
pasākumiem, juridiskais pamats ir jūsu brīva piekrišana. Kopā ar šo paziņojumu par privātumu
jums ir darīta pieejama iepriekšēja informācija par šo jautājumu, lai jūs savlaicīgi būtu labi
informēts par jūsu personas datu apstrādi saistībā ar šo aptauju. Jums ir tiesības atsaukt savu
piekrišanu jebkurā laikā.
Kurš var piekļūt jūsu datiem, un kam tos izpauž?
Revīzijas darba grupai ir piekļuve jūsu datiem atbilstoši principam “nepieciešamība zināt”.
ERP Revīzijas kvalitātes kontroles direkcijas darbiniekiem arī var būt piekļuve jūsu datiem, lai
tie varētu veikt savus revīzijas kvalitātes kontroles darbu.
Ja iesniedzat sūdzību, jūsu personas datus var nosūtīt Ombudam, datu aizsardzības
speciālistam vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Atbildes apstrādās ERP tulkošanas
grupa.
Ko mēs darām, lai nepieļautu jūsu datu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi
tiem?
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 personas 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_en

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).
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
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.
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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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