Datu aizsardzība – paziņojums par privātumu
Apmeklētāju personas datu apstrāde Eiropas Revīzijas palātā
Šis paziņojums par privātumu attiecas uz to, kā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) apstrādā personas datus, kurus tā
ievāc no apmeklētājiem.
Turpmāk ir izklāstīts, kā ERP apstrādā un aizsargā jūsu personas datus.
Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?
Par datu apstrādes darbībām atbild fiziskās drošības speciālists.
Kāpēc mēs ievācam jūsu datus?
Mēs ievācam datus, lai piešķirtu tiesības apmeklēt ERP telpas, spētu vadīt apmeklētāju plūsmu un izsekot tai un
lai izdotu caurlaides.
Tādējādi mēs varam ņemt vērā jūsu vajadzības (piem., rīkot mācību un informācijas apmeklējumus, ļaut izmantot
ERP ēdnīcu).
Līdz ar apmeklētāju veidlapas aizpildīšanu tie apmeklētāji, ar kuriem nav noslēgts konkrēts vai potenciāls līgums,
piekrīt šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajai datu izmantošanas praksei.
Visiem apmeklētajiem ir jāaizpilda apmeklētāju veidlapa. Pretējā gadījumā viņiem tiks liegta iekļūšana ERP telpās.
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.
Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir vajadzība veikt sabiedrības intereses aizstāvošu darbību,
konkrēti, garantēt iekšējo drošību Eiropas Revīzijas palātā.
Kādus personas datus mēs ievācam?
Ievāksim šāda veida datus: pilns vārds un uzvārds, dzimšanas datums un vieta, pilsonība, dzimums, organizācijas
nosaukums, identifikācijas informācija (pases / personas apliecības numurs, izdošanas datums, derīguma termiņš
un izdevējiestāde), lietotā(-ās) valoda(-as), caurlaides numurs, informācija par ERP telpu apmeklēšanu (pirmā
apmeklējuma datums un piekļuves kontrolpunkta aktivizācijas datums/laiks).
Kurš var piekļūt jūsu datiem un kam tos izpauž?
Jūsu personas datus apstrādās Drošības un drošuma dienests (DDD).
Jūsu personas datiem var piekļūt tikai DDD.
Ja jūs iesniedzat sūdzību, jūsu personas datus var nodot citiem saņēmējiem:
Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam un ERP datu aizsardzības inspektoram.
Kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai nepieļautu jūsu informācijas ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu
piekļuvi tai?
Datu kopas glabājas drošībā ERP datu centrā Luksemburgā, un tātad uz šiem datiem attiecas daudzie pasākumi,
ko piemēro iestādes elektronisko aktīvu pieejamības, integritātes un konfidencialitātes aizsardzībai.
Apmeklētājiem piešķirtās tiesības iekļūt ERP telpās apstrādā ar programmu SERVICENOW. Apstrādāto datu
pienācīgu aizsardzību garantē līgums, kas noslēgts starp ERP un minētās programmas uzņēmumu. Piekļuve
personas datiem ir ierobežota; tā ir piešķirta tikai noteiktai lietotāju grupai. Piekļuves tiesības piešķir,
pamatojoties uz datu ieguves nepieciešamību, ņemot vērā attiecīgās personas uzdevumus, amatu un pienākumus.
Šīs tiesības pastāvīgi atjaunina, jo mainās darbiniekiem uzticētie uzdevumi.
ERP ģenerālsekretārs ir kopumā atbildīgs par to, lai tiktu ievēroti piekļuves tiesību noteikumi un lai šie noteikumi
atbilstu datu aizsardzības noteikumiem, taču atbildību šajās jomās viņš ir deleģējis dažādām struktūrvienībām.
Palātai ir informācijas drošības politika, un par informācijas drošību atbildīgā amatpersona nodrošina, lai šī politika
tiktu pareizi īstenota un lai saistītās pārbaudes tiktu pakļautas efektivitātes testiem. SERVICENOW sertifikācija:
ISO27 001.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Jūsu personas dati tiek glabāti 13 mēnešus, izņemot informāciju par piekļuves kontrolpunktu aktivizēšanu, ko
glabā sešus mēnešus.
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 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?
Jūsu pirmās saziņas adrese ir šāda: ECA-security@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).
Datu aizsardzības speciālists
European Court of Auditors
12 rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg
Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu).

