
 

 

Datu aizsardzības paziņojums: datu subjekta tiesību ierobežošana  
 
Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 datu subjektiem1 ir tiesības tikt informētiem par viņu personas 
datu apstrādi, ko veic Eiropas Parlaments, tiesības uz piekļuvi datiem, to labošanu, dzēšanu, to 
apstrādes ierobežošanu, tiesības iebilst, tiesības uz datu pārnesamību un uz trešo personu 
informēšanu par jebkādiem viņu personas datu labojumiem, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu.2 
Konkrētos apstākļos datu subjektiem paziņo personas datu aizsardzības pārkāpumus. Parlaments 
arī nodrošina elektronisko sakaru konfidencialitāti. 

Tomēr turpmāk nosauktajās Eiropas Parlamenta darbībās un procedūrās tas var ierobežot 
konkrētu datu subjektu tiesību izmantošanu attiecībā uz viņu personas datiem: iekšējā drošības 
incidentu profilakse un izmeklēšana, drošības izmeklēšana un papildu izmeklēšana; ar personālu 
saistītas disciplinārās procedūras, administratīvās izmeklēšanas un izmeklēšanas; atlases 
procedūras; medicīniskās lietas; darbinieku sūdzību izskatīšana; iekšējās revīzijas; tiesvedība; 
finanšu pārraudzība un izmeklēšana; sadarbība ar OLAF un valstu iestādēm kriminālizmeklēšanā 
vai finanšu izmeklēšanā.  
 
Ar šo datu subjekti tiek informēti, ka saskaņā ar Regulu (ES) 2018/17253 un Prezidija 2019. gada 
17. jūnija lēmumu viena vai vairākas no iepriekš minētajām tiesībām — izņemot tiesības iebilst un 
uz datu pārnesamību — var tikt uz laiku ierobežotas, lai aizsargātu kādas no iepriekš minētajām 
Eiropas Parlamenta darbībām vai procedūrām mērķi. Visi šādi ierobežojumi būs ierobežoti laikā, 
samērīgi un atbildīs iepriekš minēto tiesību būtībai. Tie tiks atcelti, tiklīdz vairs nebūs piemērojami 
apstākļi, kas pamato ierobežojumu.  
 
Saskaņā ar minēto regulu datu subjekti tiks informēti par ierobežojuma galvenajiem iemesliem, ja 
vien informēšanas rezultātā ierobežojums nezaudētu iedarbīgumu. Ja informācijas sniegšana ir 
atlikta vai noraidīta4, Eiropas Parlaments informē datu subjektus par viņu personas datu apstrādi 
un par galvenajiem ierobežojuma iemesliem, tiklīdz tas ir atcelts. 
 
Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību EDAU (rakstot uz adresi edps@edps.europa.eu) par 
ierobežojuma tvērumu vai vērsties pēc tiesiskās aizsardzības Eiropas Savienības Tiesā.  
 
 

                                                           
1 “Datu subjekti” ir fiziskas personas, kuru personas datus Eiropas Parlaments apstrādā. 
2 “Personas dati” ir jebkura informācija par identificētu vai identificējamu fizisko personu (“datu subjektu”). 
3 Regulas (ES) 2018/1725 25. pants.  
4 Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 8. punkts.  
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