
Datu aizsardzība – īpašs paziņojums par privātumu 
Iepirkums / ārējie eksperti 

 
Šis paziņojums par privātumu attiecas uz to, kā Eiropas Revīzijas palāta (“ERP” jeb “Palāta”) apstrādā personas 
datus saistībā ar iepirkuma procedūrām un uzaicinājumiem ārējiem ekspertiem.  
Turpmāk ir izklāstīts, kā ERP apstrādā un aizsargā jūsu personas datus.  
 
Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi? 
Par datu apstrādes darbībām atbild kredītrīkotājs, kurš paraksta uzaicinājumu uz konkursu, uzaicinājumu paust 
ieinteresētību vai uzaicinājumu pievienoties ekspertu komisijai. 
 
Kāpēc mēs ievācam jūsu datus? 
Jūsu personas datus Palāta ievāc un apstrādā pārvaldības un administratīviem nolūkiem saistībā ar iepirkuma 
procedūrām un uzaicinājumiem ārējiem ekspertiem. Jūsu personas datus apstrādās tikai tādā nolūkā, kādā tie 
ievākti. Ja tiek paredzēta papildu apstrāde citā nolūkā, kas atšķiras no personas datu ievākšanas sākotnējā 
nolūka, jūs saņemsiet informāciju par šādu papildu nolūku, kā arī jebkādu citu papildu informāciju, kas 
vajadzīga, lai nodrošinātu taisnīgu un pārredzamu apstrādi. 
 
Kādi noteikumi reglamentē jūsu datu izmantošanu? 
Apstrādes procesa juridiskais pamats ir: 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) Nr. 2018/1725 par fizisku personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās 
un par šādu datu brīvu apriti, 

• Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu 
noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, 
(ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, 
(ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) 
Nr. 966/2012; īpaši 160.–179. pants attiecībā uz iepirkuma procedūrām un 237. un 238. pants 
attiecībā uz ekspertu atlasi. 

 
Kādus personas datus mēs ievācam? 
Ievāktie un tālāk apstrādātie personas dati attiecas uz ekspertiem vai pretendentiem un viņu darbiniekiem vai 
apakšlīgumu slēdzējiem (fiziskām personām). Informācija var attiekties uz turpmāk minētajiem datiem. 

• Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, pases numurs, ID numurs, valstspiederība;  
• ieņemamais amats;  
• kontaktinformācija (e-pasts, tālr. darbā, mob. tālr., fakss, pasta adrese, uzņēmums un departaments, 

dzīvesvietas valsts, interneta adrese);  
• apliecinājumi par sociālā nodrošinājuma iemaksām un samaksātiem nodokļiem, izraksts no sodāmības 

reģistra;  
• finanšu dati: bankas konta dati (bankas nosaukums, IBAN un BIC kodi), PVN numurs;  
• informācija atlases vai attiecināmības kritēriju novērtēšanai: kvalifikācija, tehniskās prasmes un 

valodas, izglītība, profesionālā pieredze, tostarp sīkākas ziņas par pašreizējo un iepriekšējo 
nodarbinātību;  

• apliecinājums, ka pieteikuma iesniedzējs nav situācijās, kas paredz izslēgšanu un kas minētas Finanšu 
regulas 136. un 141. pantā; 

• citi dati par ekspertu vai pretendentu, kurus tie sniedz, atsaucoties uz uzaicinājumu piedalīties 
konkursā, paust ieinteresētību vai pievienoties ekspertu komisijai. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046


Kurš var piekļūt jūsu datiem un kam tos izpauž? 
Iepriekš izklāstītajiem nolūkiem piekļuve jūsu datiem ir atļauta vai var tikt atļauta turpmāk minētajām 
personām: 

• Palātas darbiniekiem (iepirkuma darba grupai un citiem darbiniekiem, kuri piedalās vērtēšanas 
komisijā) vai to iestāžu, aģentūru un struktūru locekļiem, kuras piedalās iepirkuma procedūrā 
starpiestāžu iepirkuma gadījumā, kā arī ārējiem ekspertiem un līgumslēdzējiem, kuri strādā Palātas 
uzdevumā un īsteno ekspertu atlases procedūru, iepirkuma procedūru un konkursa vērtēšanu; 
piekļuve jūsu datiem tiek piešķirta saskaņā ar datu ieguves nepieciešamības principu; 

• personām un struktūrām, kuras atbild par uzraudzību, revīziju vai pārbaudes uzdevumu saistībā ar 
Eiropas Savienības tiesību piemērošanu (piemēram, iekšējām un ārējām revīzijām, Finanšu regulas 
93. pantā minētajai finanšu pārkāpumu paneļkomitejai, Finanšu regulas 143. pantā minētajai 
izslēgšanas paneļkomitejai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai jeb OLAF; 

• sabiedrības locekļiem; ja Palāta jums ir piešķīrusi līguma slēgšanas tiesības, jūsu personas dati tiks 
darīti publiski pieejami saskaņā ar Palātas pienākumu publicēt informāciju par iepirkuma procedūras 
iznākumu un par Savienības budžeta līdzekļu saņēmējiem (attiecīgi Finanšu regulas 163. pants un 
38. panta 2. punkts). Konkrēti šī informācija būs jūsu vārds/nosaukums un adrese, piešķirtā summa un 
piešķīruma būtība un mērķis. Tā tiks publicēta Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša S pielikumā un/vai 
Palātas tīmekļa vietnē. 
 

Jūsu personas datus var nodot citiem saņēmējiem: 
• ja vajadzīga juridiskā konsultācija – ERP Juridiskajam dienestam; 
• ja vajadzīgs tulkojums – ERP Tulkošanas direktorātam; 
• ja iesniedzat sūdzību – Eiropas Ombudam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, ERP datu 

aizsardzības speciālistam. 
 
Ko mēs darām, lai nepieļautu jūsu datu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi tiem? 
Datu kopas glabājas drošībā ERP un ES Komisijas un tās pakalpojuma sniedzēja datu centrā Luksemburgā un 
Beļģijā, un tātad uz šiem datiem attiecas daudzie pasākumi, ko piemēro iestādes elektronisko aktīvu 
pieejamības, integritātes un konfidencialitātes aizsardzībai. 
Piekļuve personas datiem ir ierobežota; tā ir piešķirta tikai noteiktai lietotāju grupai. Piekļuves tiesības piešķir, 
pamatojoties uz datu ieguves nepieciešamības principu, ņemot vērā attiecīgā lietotāja 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. 
 
Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus? 
Jūsu personas dati grāmatvedības sistēmā tiks glabāti desmit gadus, ja iegūsiet tiesības uz izmaksu 
atlīdzināšanu, un septiņus gadus pēc līguma parakstīšanas iepirkuma struktūrvienībā un struktūrvienībā, kas 
izsludināja uzaicinājumu paust ieinteresētību, piedalīties konkursā vai pievienoties ekspertu komisijai. 
Neveiksmīgo pretendentu datus ir jāglabā tikai piecus gadus pēc līguma parakstīšanas. Pēc šo periodu beigām 
visi personas dati tiek iznīcināti. 
 



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. 
Jūs varat lūgt, lai gadījumos, kad tas iespējams, mēs paziņojam jūsu personas datu izmaiņas citām personām, 
kurām ir izpausti jūsu dati. 
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. 
Uz jums neattiecas automātiskie lēmumi (kurus pieņem tikai automātiskās ierīces), tostarp profilēšana, lai 
iegūtu līgumslēgšanas tiesības. 
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. Izmantojiet šo saiti: kontaktinformācija, kas minēta uzaicinājumā paust 
ieinteresētību vai uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus. 
Ja jums ir bažas vai sūdzības par jūsu personas datu apstrādi, jebkurā laikā varat sazināties ar ERP datu 
aizsardzības speciālistu (ECA-Data-Protection(at)eca.europa.eu). 
European Court of Auditors 
Data Protection Officer 
12, rue Alcide de Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUXEMBOURG 
 
Jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam (edps(at)edps.europa.eu). 

mailto:ECA-DATA-PROTECTION@eca.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu

