DATU AIZSARDZĪBA – ĪPAŠS PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU
INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMI UN PIEKĻUVE INFORMĀCIJAI

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz to, kā Eiropas Revīzijas palāta (ERP) apstrādā personas datus,
ko fiziskas personas norādījušas saziņas veidlapā, izvēloties kategoriju “Vispārīgi pieprasījumi” vai
nosūtot ERP pieprasījumu sniegt informāciju vai atļaut piekļuvi dokumentiem.
Turpmāk ir izklāstīts, kā ERP apstrādā jūsu personas datus un aizsargā jūsu privātumu.
Sazinoties ar ERP, jūs piekrītat šajā paziņojumā izklāstītajai datu apstrādes praksei.
Kurš ir atbildīgs par jūsu datu apstrādi?
Par datu apstrādes darbībām, kas saistītas ar pieprasījumu sniegt informāciju vai atļaut piekļuvi
dokumentiem, atbild Juridiskā dienesta vadītājs, kurš ir datu pārzinis.
Kāpēc mēs ievācam jūsu datus?
Vienīgais datu ievākšanas nolūks ir ātri un kvalitatīvi atbildēt uz visiem informācijas pieprasījumiem /
pieprasījumiem piekļūt dokumentiem, ko jebkurš sabiedrības pārstāvis var adresēt ERP, kā arī atbildēt
iedzīvotājiem, kuri brīvprātīgi sniedz informāciju ERP.
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.
Informācijas un dokumentu pieprasījumus apstrādā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību
15. pantu, Pamattiesību hartas 42. pantu un Eiropas Revīzijas palātas Lēmumu Nr. 12-2005 par
publisku piekļuvi Palātas dokumentiem, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Revīzijas palātas Lēmumu
Nr. 14-2009.
Kādus personas datus mēs ievācam?
Mēs ievācam vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, dzimumu, pilsonību un citus personas datus, kurus jūs
izlemjat paziņot un kuru apstrādei jūs piekrītat.
Kurš var piekļūt jūsu datiem un kam tos izpauž?
Jūsu personas datiem varēs piekļūt un tos apstrādās ERP Juridiskā dienesta darbinieki, ievērojot datu
ieguves nepieciešamības principu. Jūsu datus var nodot arī citām ERP struktūrvienībām, ja to uzskata
par vajadzīgu, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu (piem., citai ERP struktūrvienībai, kuras kompetencē ir
pieprasījumā minētais jautājums).
Jūsu personas datus var nodot citiem saņēmējiem: iekšējiem un/vai ārējiem revidentiem,
ERP Tulkošanas direktorātam (ja vajadzīgs tulkojums), datu aizsardzības speciālistam, Eiropas Datu
aizsardzības uzraudzītājam vai Ombudam (ja jūs iesniedzat sūdzību).

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.
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 informācijas drošības speciālists nodrošina, lai mūsu informācijas drošības politika tiktu pareizi
īstenota un lai saistītās pārbaudes tiktu pakļautas efektivitātes testiem.
Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?
Jūsu personas datus dzēsīs no ERP informācijas (ECA-INFO) reģistra piecus (5) gadus pēc dienas, kurā
jūs iesniedzāt pieprasījumu.
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.
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: eca-info@eca.europa.eu.
Ja vēlaties saņemt papildu informāciju vai iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi, varat
sazināties arī ar datu aizsardzības speciālistu:
European Court of Auditors
Data Protection Officer
12, rue Alcide de Gasperi
1615 Luxembourg
LUXEMBOURG
E-pasts: eca-data-protection(at)eca.europa.eu
Jums arī ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi Eiropas Datu
aizsardzības uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu).

