
 

 

Paziņojums par privātuma aizsardzību 

Personas datu apstrādei, ko veic Eiropas Parlaments, piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 
23. oktobra Regulas (ES) Nr. 2018/1725 15. un 16. pantu. 

1. Kurš apstrādā jūsu personas datus? 
Eiropas Parlaments ir pārzinis1, savukārt par datu apstrādi atbildīgā struktūrvienība ir Pasākumu un izstāžu Nodaļa 
attiecībām ar pilsonisko sabiedrību  

Jūs varat sazināties ar pārzini/struktūru, rakstot uz šādu adresi: CitizensPrize@europarl.europa.eu.  

2. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes nolūks? 
Jūsu personas dati tiks apstrādāti, lai izvēlētos Eiropas Pilsoņu balvas ieguvējus. 

3. Kāds ir apstrādes juridiskais pamats? 
Juridiskais pamats: Prezidija 2011. gada 7. marta lēmums par noteikumiem par Eiropas Pilsoņu balvu un to 
turpmākie grozījumi, tostarp Prezidija 2020. gada 10. februāra sēdē pieņemtie pārskatītie noteikumi 

4. Kādus personas datus apstrādā? 
Mēs vācam visus pieteikuma/izvirzīšanas veidlapā minētos datus: uzruna (pēc izvēles), vārds (obligāti), uzvārds 
(obligāti), pilsoņu grupas/apvienības/organizācijas nosaukums (obligāti attiecīgā gadījumā), adrese (iela, numurs, 
dzīvoklis utt., obligāti), apgabals/kopiena/pašvaldība (pēc izvēles), pilsēta/ciemats (obligāti), pavalsts/apgabals 
(pēc izvēles), valsts (obligāti), kontakttālruņa numurs (tostarp valsts kods, obligāti), e-pasts (obligāti), tīmekļa vietne 
(pēc izvēles). 

5. Kā tiks apstrādāti jūsu personas dati? 
Jūsu dati tiks izmantoti atlases procesā, galvenokārt, lai ar jums sazinātos pieteikšanas/izvirzīšanas un atlases 
procesā, kā arī lai jūs varētu piedalīties apbalvošanas ceremonijā.  

6. Cik ilgi tiks glabāti jūsu personas dati? 
Jūsu personas dati tiks glabāti līdz 2021. gada beigām, lai tos varētu izmantot visā gada balvas piešķiršanas ciklā 
iepriekš minētajiem mērķiem. Pēc tam jūsu dati tiks glabāti 10 gadus vienīgi nolūkā atsaukt noteikumu 9. pantā 
minēto balvu. Turklāt jums var lūgt apstiprināt, ka vēlaties, lai Eiropas Parlaments ar jums sazinātos citos nolūkos, 
izmantojot pieteikuma veidlapā sniegtos datus.  

7. Kas ir jūsu personas datu saņēmēji? 
Jūsu personas datu saņēmēji ir attiecīgā valsts žūrija, balvas komiteja un Eiropas Parlamenta darbinieki, kas 
pārvalda balvu.   

Vai jūsu personas datus kopīgos ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām?  
Nē, jūsu personas datus nekopīgos ar trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām. 

8. Vai tiek veikta automātiska apstrāde2 un/vai profilēšana,3 lai pieņemtu lēmumus, kas var jūs ietekmēt? 

Nē. 

9. Ja personas dati nav iegūti no jums, kāds ir to avots?  
Nepiemēro.  

10.  Kādas tiesības jums ir? 
Jums ir šādas tiesības: 

o tiesības labot savus personas datus, 
o tiesības dzēst savus personas datus, 
o tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neskarot apstrādes likumību un pamatojoties uz piekrišanu 

pirms tās atsaukšanas, 

                                                           
1 Pārzinis ir publiskā iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. 
Pārzini pārstāv struktūras vadītājs. 
2 Lēmuma pieņemšana, ko veic, izmantojot tikai automatizētus līdzekļus bez cilvēku līdzdalības. {Teorētiski piemēri: interneta vietne, kur 
atkarībā no lietotāja izvēles lietotājs tiek automātiski ievietots vienā no vairākiem atšķirīgiem adresātu sarakstiem ikmēneša apkārtrakstu 
saņemšanai / automātiska sistēma, kas apstrādā daudzizvēļu testa atbildes un aprēķina no pareizo atbilžu skaita atkarīgu vērtējumu}. 
3 Profilēšana ir paņēmiens, kuru izmantojot tiek analizēti cilvēku personības un uzvedības aspekti, intereses un paradumi, lai prognozētu viņu 
rīcību vai pieņemtu ar viņiem saistītus lēmumus. To izmanto, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas saistīti ar datu subjekta sniegumu 
darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos utt. 
{Teorētisks piemērs: izmantojot sociālos tīklus, tiek vākti dati un saglabātas lietotāju raksturojošas tendences. Šos datus pēc tam izmanto, lai 
izstrādātu jaunu vai mainītu jau esošu ar jums saistītu prognozi.} 
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o tiesības sazināties ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu: data-
protection@europarl.europa.eu, 

o tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam: edps@edps.europa.eu. 
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