
 

 

Pareiškimas dėl privatumo 

Asmens duomenys Europos Parlamente tvarkomi vadovaujantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento 2018/1725 15 ir 16 straipsniais. 

1. Kas tvarko Jūsų asmens duomenis? 
Duomenų valdytojas yra Europos Parlamentas1, o už tvarkymą atsakingas subjektas yra Ryšių su pilietine 

visuomene skyrius, atstovaujamas savo vadovo.  

Į duomenų valdytoją / subjektą galima kreiptis adresu CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Kokiu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi siekiant atrinkti Europos piliečio apdovanojimo laureatus. 

3. Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas? 
Teisinį pagrindas yra 2011 m. kovo 7 d. Biuro sprendimas dėl Europos piliečio apdovanojimo taisyklių ir vėlesni jų 
pakeitimai, įskaitant peržiūrėtas taisykles, patvirtintas Biuro 2020 m. vasario 10 d. posėdyje. 

4. Kurie asmens duomenys yra tvarkomi? 
Mes renkame visus paraiškos / nominavimo formoje išvardytus duomenis: kreipinį (nurodoma pasirinktinai), vardą 
(nurodyti privaloma), pavardę (nurodyti privaloma), piliečių grupės / asociacijos / organizacijos pavadinimą (jei 
taikoma, nurodyti privaloma), adresą (gatvę, namo ir buto numerį ir t. t.; nurodyti privaloma), vietovę / 
bendruomenę / savivaldybę (nurodoma pasirinktinai), miestą / miestelį / kaimą (nurodyti privaloma), federalinę 
žemę (regioną) / rajoną (nurodoma pasirinktinai), šalį (nurodyti privaloma), telefono numerį susisiekti (įskaitant 
šalies kodą; nurodyti privaloma), e. paštą (nurodyti privaloma), interneto svetainę (nurodoma pasirinktinai). 

5. Kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 
Jūsų duomenys bus naudojami atrankos proceso tikslais, daugeliu atvejų siekiant su Jumis susisiekti vykstant 
paraiškos pateikimo / nominavimo ir atrankos procesams bei aptarti galimo Jūsų dalyvavimo apdovanojimo 
ceremonijoje klausimą.  

6. Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 
Jūsų asmens duomenys bus saugomi iki 2021 m. pabaigos, kad per visą metinį apdovanojimo ciklą galėtų būti 
naudojami pirmiau nurodytais tikslais. Po to Jūsų duomenys bus saugomi 10 metų tik tam atvejui, jei apdovanojimą 
tektų atšaukti, kaip nustatyta taisyklių 9 straipsnyje. Be to, Jūsų gali būti konkrečiai paprašyta patvirtinti, jog Jūs 
pageidaujate, kad Europos Parlamentas, naudodamasis paraiškos formoje pateiktais duomenimis, susisiektų su 
Jumis kitais tikslais.  

7. Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai? 
Jūsų asmens duomenų gavėjai yra atitinkama nacionalinė komisija, kanceliarija ir apdovanojimo procedūrą 
administruojantis Europos Parlamento personalas.   

Ar Jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi su subjektais ES nepriklausančiose šalyse arba tarptautinėse 
organizacijose?  

Ne, su subjektais ES nepriklausančiose šalyse arba tarptautinėse organizacijose Jūsų asmens duomenimis 
dalijamasi nebus. 

8. Ar priimant sprendimus, galinčius turėti Jums įtakos, naudojami automatizuoti procesai2 ir (arba) 

profiliavimas3? 

Ne. 

9. Jeigu duomenis pateikėte ne Jūs, iš kur jie buvo gauti?  
Netaikoma.  

                                                           
1 Duomenų valdytojas yra valdžios institucija, tarnyba ar kita įstaiga, savarankiškai arba kartu su kitais subjektais nustatanti asmens 
duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Duomenų valdytojui atstovauja atitinkamo subjekto vadovas. 
2 Tai sprendimų priėmimas tik automatizuotomis priemonėmis ir be žmogaus dalyvavimo. {Teoriniai pavyzdžiai: interneto puslapis, kuriame 
pasirinkęs tam tikrus parametrus asmuo automatiškai įtraukiamas į įvairius adresatų sąrašus ir kas mėnesį gauna atitinkamą naujienlaiškį; 
automatinė sistema testų atsakymams į keletą atsakymų variantų turinčius klausimus žymėti ir praeinamajam balui pagal teisingų atsakymų 
skaičių paskirti.} 
3 Profiliuojant analizuojami asmens asmenybės, elgesio, interesų ir įpročių aspektai, siekiant rengti su juo susijusias prognozes arba priimti su 
juo susijusius sprendimus. Profiliavimas naudojamas siekiant analizuoti arba numatyti aspektus, susijusius su duomenų subjekto darbo 
rezultatais, ekonomine padėtimi, sveikata, asmeniniais pomėgiais arba interesais, patikimumu arba elgsena, buvimo vieta arba judėjimu ir 
pan. {Teorinis pavyzdys: duomenys renkami ir Jūsų polinkiai registruojami naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis. Tuomet šie 
duomenys naudojami rengiant naujas ir (arba) kitokias Jūsų elgsenos prognozes.} 
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10.  Kokios yra Jūsų teisės? 
Jūs turite šias teises: 

o teisę ištaisyti savo asmens duomenis, 
o teisę ištrinti savo asmens duomenis, 
o teisę bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą nepažeisdami duomenų tvarkymo, grindžiamo sutikimu, kuris 

buvo duotas iki jį atsiimant, teisėtumo, 
o teisę kreiptis į Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūną adresu data-

protection@europarl.europa.eu, 
o teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos pareigūnui adresu edps@edps.europa.eu. 
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