
 

Suinteresuotųjų subjektų valdymo sistema (SMS) – specialus pareiškimas apie privatumo apsaugą 
 

 
Šis pareiškimas apie privatumo apsaugą susijęs su Europos Audito Rūmų (EAR) tvarkomais asmens 
duomenimis, surinktais naudojantis SMS sistema. Tai, kaip Europos Audito Rūmai tvarko Jūsų asmens 
duomenis ir saugo Jūsų privatumą, aprašyta toliau. 
 
 
Kas yra atsakingas už Jūsų duomenų tvarkymą? 
Europos Audito Rūmų pirmininko tarnybos direktorius yra duomenų valdytojas, atsakingas už tai, kaip 
tvarkomi Jūsų duomenys. 
 
Kodėl mes renkame Jūsų duomenis? 
Jūsų duomenų rinkimo tikslas – pagerinti komunikaciją pranešant apie EAR ataskaitų paskelbimą 
suinteresuotiesiems subjektams ir plačiajai visuomenei taip, kad būtų atsižvelgta į konkrečius jų 
interesus. Į mūsų 2013 m. ryšių su suinteresuotaisiais subjektais strategiją įtraukta nuostata dėl 
išsamios suinteresuotųjų subjektų duomenų bazės. Suinteresuotųjų subjektų e. pašto adresai gali būti 
naudojami Europos Audito Rūmams atliekant apklausas. 
 
Kokios yra taisyklės, reglamentuojančios Jūsų duomenų panaudojimą? 
Europos Audito Rūmų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – 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 laisvo tokių duomenų 
judėjimo. 
 
Kokius asmens duomenis renkame? 
Jūsų vardą ir pavardę, e. pašto adresą, lytį, naudojamą (-as) kalbą (-as), Jūsų organizacijos pavadinimą, 
funkcijas šioje organizacijoje ir Europos Audito Rūmų leidinių, kuriais Jūs susidomėjote, temas arba 
rūšis. Kai kuriais atvejais taip pat saugome Jūsų adresą ir telefono numerį, buveinės šalį, politines 
pažiūras (tik politikams) ir narystę visuose komitetuose. Jei paprašėte būti įtraukti į mūsų duomenų 
bazę, joje saugome įrašo datą ir pranešimą apie sutikimą. 
 
Kas gali naudotis Jūsų informacija ir kam ji atskleidžiama? 
Teisę susipažinti su Jūsų asmens duomenimis prižiūri EAR pirmininko tarnybos direktorato SMS 
valdytojas. Su Jūsų asmens duomenis gali susipažinti Europos Audito Rūmų paskirtieji SMS 
darbuotojai, taip pat Generalinio sekretoriato darbuotojai. Europos Audito Rūmų duomenų apsaugos 
pareigūnui, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui ir (arba) Europos ombudsmenui taip 
pat gali būti suteikta galimybė susipažinti su Jūsų informacija, jei jiems jos reikia nagrinėjant skundus. 
 
Kaip užkertame kelią netinkamam naudojimuisi Jūsų duomenimis arba neleistinai prieigai prie jų? 
Mes saugiai laikome savo turimus duomenis apie Jus Audito Rūmų duomenų centre, kuris įsikūręs 
Liuksemburge. Todėl Jums taikomos įvairios priemonės, kurių ėmėmės siekdami apsaugoti savo 
elektroninio turto prieinamumą, vientisumą ir konfidencialumą. 
Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik konkrečiai naudotojų grupei. Prieigos teisės suteikiamos 
pagal principą „būtina žinoti“, atsižvelgiant į atitinkamo asmens vaidmenį, pareigas ir atsakomybę. Šios 
teisės nuolat atnaujinamos keičiantis darbuotojų užduotims. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LT


 

Europos Audito Rūmų generalinis sekretorius yra bendrai atsakingas už taisyklių dėl prieigos teisių 
įgyvendinimą ir už duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, tačiau jis perdavė atsakomybę už šias sritis 
įvairiems subjektams.  
Europos Audito Rūmų informacijos saugumo pareigūnas užtikrina, kad mūsų informacijos saugumo 
politika būtų tinkamai įgyvendinama ir kad susijusios patikros būtų testuojamos siekiant nustatyti, ar 
jos efektyvios.  
 
Kiek laiko saugome Jūsų duomenis? 
Jūsų asmens duomenys sistemoje laikomi tol, kol Jūs neišsiregistruosite iš sąrašo, arba iki tol, kol mums 
bus pranešta, kad Jūsų pareigos arba kontaktiniai duomenys nebėra teisingi. Galite bet kada 
išsiregistruoti iš SMS suinteresuotųjų subjektų sąrašo parašę adresu ECA-
InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Mes ištrinsime Jūsų profilį iš duomenų bazės, kai tik gausime 
pranešimą, kad Jūs išsiregistravote iš sąrašo, o Jūsų duomenys bus visiškai ištrinti po 30 dienų.  
 
Kokios Jūsų teisės? 
Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų ištaisyti nepagrįstai 
nedelsiant, jei duomenys netikslūs arba neišsamūs. Tam tikromis sąlygomis turite teisę paprašyti, kad 
ištrintume Jūsų asmens duomenis arba apribotume jų naudojimą. 
Jei taikoma, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl 
priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia padėtimi, ir dėl teisės į duomenų perkeliamumą. Mes 
apsvarstysime Jūsų prašymą, priimsime sprendimą ir apie jį nedelsdami Jums pranešime ir bet kuriuo 
atveju tai padarysime ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Prireikus, šis laikotarpis 
gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais. 
Jūsų teisės dėl Jūsų asmens duomenų pateiktos Reglamento (ES) 2018/1725 17–24 straipsniuose. 
Savo teises galite naudoti susisiekę su duomenų valdytoju, naudodamiesi toliau pateikta kontaktine 
informacija. 
 
Į ką kreiptis, jei turite klausimų arba skundų? 
Pirmasis kontaktinis lygmuo yra ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, kurį tvarko Europos 
Audito Rūmų pirmininko tarnybos direktoratas.  
Jei jums prireiktų daugiau informacijos arba norėtumėte pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų 
tvarkymo, taip pat galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną: 
 
European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
1615 Luxembourg 
LIUKSEMBURGAS 
E. paštas: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui 
(edps(at)edps.europa.eu). 
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