
 

Ieinteresēto personu kontaktinformācijas pārvaldības sistēma 
(Stakeholder Management System, SMS). Īpašais paziņojums par privātumu 

 
 
Šis paziņojums par privātumu attiecas uz to, kā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) apstrādā tos personas 
datus, kas ievākti SMS sistēmas ietvaros. Turpmāk ir izklāstīts, kā ERP apstrādā jūsu personas datus un 
aizsargā jūsu privātumu. 
 
 
Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? 
ERP priekšsēdētāja biroja direktors ir pārzinis, kurš atbild par to, kā jūsu dati tiek apstrādāti. 
 
Kāpēc mēs ievācam jūsu datus? 
Jūsu datus ievāc, lai uzlabotu saziņu un lai ieinteresētās personas un sabiedrība saņemtu informāciju 
par ERP ziņojumiem atbilstoši savām interešu jomām. 2013. gadā pieņemtajā stratēģijā ir paredzēta 
visaptveroša ieinteresēto personu datubāze. Ieinteresēto personu e-pasta adreses, iespējams, tiks 
izmantotas ERP rīkotajās aptaujās. 
 
Kādi noteikumi reglamentē jūsu datu izmantošanu? 
Juridiskais pamatojums personas datu apstrādei ERP ir izklāstīts Eiropas Parlamenta un Padomes 
2018. gada 23. oktobra Regulā (EK) Nr. 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu 
apriti. 
 
Kādus personas datus mēs ievācam? 
Tie ir šādi: jūsu vārds un uzvārds, e-pasta adrese, dzimums, izmantotā(-s) valoda(-s), jūsu iestādes 
nosaukums un jūsu ieņemamais amats tajā, kā arī tēmas vai ERP publikāciju veidi, par kuriem esat 
pauduši interesi. Dažos gadījumos mēs saglabājam arī jūsu adresi un telefona numuru, dzīvesvietas 
valsti, politisko piederību (vienīgi politiķiem) un dalību komitejās. Ja esat lūdzis sevi iekļaut mūsu datu 
bāzē, mēs saglabājam ziņas par datumu, kad šis pieteikums ir iesniegts, kā arī paziņojumu par 
piekrišanu. 
 
Kurš var piekļūt jūsu datiem un kam tos izpauž? 
Piekļuvi jūsu personas datiem pārrauga SMS pārzinis ERP priekšsēdētāja birojā. Jūsu personas datiem 
var piekļūt īpaši norīkoti Eiropas Revīzijas palātas SMS darbinieki, tostarp no ģenerālsekretāra biroja. 
ERP datu aizsardzības inspektors, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs un/vai Ombuds arī var saņemt 
piekļuvi jūsu informācijai, ja viņiem ir jāizskata sūdzības. 
 
Ko mēs darām, lai nepieļautu jūsu datu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem? 
Jūsu datus mēs glabājam atbilstoši drošības noteikumiem ERP datu centrā, kas atrodas Luksemburgā. 
Tādējādi uz tiem attiecas daudzi pasākumi, ko esam veikuši, lai aizsargātu mūsu pašu elektronisko 
līdzekļu pieejamību, integritāti un konfidencialitāti. 
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. 

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


 

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.  
ERP atbildīgais par informācijas drošību nodrošina, lai mūsu informācijas drošības politiku tiktu pareizi 
īstenota un lai saistītās pārbaudes tiktu pakļautas efektivitātes testiem.  
 
Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus? 
Jūsu personas datus uzglabās sistēmā, kamēr nebūsiet atteicies no informācijas saņemšanas vai līdz 
dienai, kad saņemsim paziņojumu, ka jūsu kontaktinformācija vai informācija par jūs ieņemamo amatu 
vairs nav pareiza. Jūs jebkurā laikā varat anulēt iekļaušanu SMS ieinteresēto personu sarakstā, 
izmantojot šādu adresi: ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu. Mēs izdzēsīsim jūs profilu no 
datu bāzes, tiklīdz būsim saņēmuši paziņojumu, ka esat atteicies no informācijas saņemšanas, un jūsu 
datus pilnībā izdzēsīs pēc 30 dienām.  
 
Kādas ir jūsu tiesības? 
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 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. 
Jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datiem ir noteiktas Regulas (ES) 2018/1725 17.–24. pantā. 
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, izmantojot adresi ECA-InstitutionalRelations(at)eca.europa.eu, kuru pārvalda 
ERP priekšsēdētāja birojs.  
Ja vēlaties saņemt papildu informāciju vai iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi, varat 
sazināties arī ar datu aizsardzības inspektoru: 
 
European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
E-pasts: eca-data-protection(at)eca.europa.eu 
 
Turklāt jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam 
(edps(at)edps.europa.eu). 
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