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Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts 

 

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 
 

PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTA APMEKLĒTĀJIEM 
 

Eiropas Parlamenta (EP) Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts tiesībām uz privātumu un personas 
datu aizsardzību piešķir lielu nozīmi. EP drošības noteikumu mērķis ir uzlabot pārredzamību un nodrošināt 
atbilstību personas datu aizsardzības regulējumam (Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 
23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu 
(EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK). 

 

EP Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts no Parlamenta deputātiem, darbiniekiem, darbuzņēmējiem, 
apmeklētājiem un iekšējiem/ārējiem partneriem pieprasītos personas datus apstrādā šādos nolūkos: 

 

 piešķirt un kontrolēt piekļuvi Parlamenta telpām; 
 izmeklēt drošības incidentus, izvērtēt apdraudējumus un analizēt riskus, kas attiecas uz Eiropas 

Parlamentu. 

 

Drošības un drošuma ģenerāldirektorāta darbības juridisko pamatu veido virkne EP Prezidija lēmumu, ir 
sevišķi grozītais Prezidija 2004. gada 3. maija lēmums (noteikumi par caurlaidēm), EP Prezidija 
2011. gada 6. jūlija lēmums (jaunās vispārējās drošības koncepcijas īstenošana) un EP Prezidija 
2018. gada 15. janvāra lēmums (noteikumi par drošību un drošumu Eiropas Parlamentā (C79/04)). 

 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka 

 

(a) ikvienai personai, kas vēlēsies apmeklēt Parlamentu, vajadzēs darīt zināmu savu uzvārdu un vārdu(-
s), dzimšanas datumu, valstspiederību un oficiāla personu apliecinoša dokumenta numuru. Individuālo 
apmeklētāju oficiālie personu apliecinošie dokumenti var tikt skenēti, lai iegūtu minētos datus vai 
apstiprinātu apmeklētāja identitāti; 

 

(b) interešu grupu pārstāvjiem, kuri vēlēsies iegūt tiesības piekļūt Parlamenta telpām, vajadzēs sniegt par 
sevi papildu informāciju saskaņā ar noteikumiem, kuri reglamentē piekļuvi EP telpām. Eiropas iestāžu 
Pārredzamības reģistrā (sk. https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=lv#lv) 
ir norādītas personas — ES politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīti organizāciju pārstāvji un/vai 
pašnodarbinātas personas —, kurām Eiropas Parlaments ir piešķīris piekļuves atļauju; 

 
(c) Eiropas Parlaments izmanto videonovērošanas (CCTV) sistēmu, lai nodrošinātu Parlamenta ēku un 
telpu drošību, drošumu un piekļuves kontroli, kā arī deputātu, darbinieku, apmeklētāju, tā telpās esošā vai 
glabātā īpašuma, arhīvu un dokumentu drošību. Šīs sistēmas uzdevums ir arī nepieļaut (arī atturot) un 
pārvaldīt drošības un drošuma incidentus. Vajadzības gadījumā ar to var savākt informācijas elementus, 
kas vajadzīgi incidentu izmeklēšanai un potenciāla apdraudējuma analīzei. Plašāka informācija par 
personas datu aizsardzību videonovērošanas sistēmā ir sniegta pielikumā “Paziņojums par 
videonovērošanu Eiropas Parlamentā”; 

 

(d) no deputātiem, darbiniekiem, darbuzņēmējiem un apmeklētājiem saņemtie dati tiks izmantoti tikai un 
vienīgi iepriekš minētajiem mērķiem. Šie dati netiks atklāti trešām personām, ja vien tas nebūs 
nepieciešams iepriekš minētajos nolūkos  — tādā gadījumā jāsaņem Drošības un drošuma 
ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora iepriekšēja atļauja. Lai aizsargātu apstrādāto personas datu 
konfidencialitāti un nepieļautu, ka kāda trešā persona tos izmanto ļaunprātīgi, tiks īstenoti atbilstoši 
drošības pasākumi; 

 

(e) saņemtie personas dati tiek glabāti noteiktu laiku un iznīcināti pēc saglabāšanas perioda beigām, proti: 
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 a) un b) punktā minētos personas datus, kas saistīti ar akreditācijas pieprasījumu, glabā visu 
akreditācijas periodu un maksimāli vēl vienu gadu (atsevišķos gadījumos šo periodu var pagarināt 
līdz diviem gadiem) nolūkā veikt iespējamas drošības pārbaudes un analizēt risku; 

 informāciju par personas datiem (attēliem), kas saistīti ar CCTV sistēmu, sk. pielikumā; 
 personas datus, kas attiecas uz drošības incidentu, glabā desmit gadus kopā ar izmeklēšanas 

ziņojumu; 

 

(f) ikvienai personai (datu subjektam) ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lai tos skatītu 
un attiecīgā gadījumā labotu, kā arī citas tiesības, piemēram, tiesības iebilst pret datu apstrādi tādu 
attaisnojošu iemeslu dēļ, kuri saistīti ar personisko situāciju, un pienācīgi pamatotos gadījumos pieprasīt, 
lai šie dati tiktu dzēsti; 

 

(g) Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts var ierobežot f) punktā noteikto tiesību izmantošanu 
gadījumos, kad varētu tikt kavēta drošības izmeklēšanas sekmīga izpilde vai varētu rasties pārmērīgs EP 
darbības apdraudējums. Ņemot vērā šos apsvērumus, datu pārzinis sniedz datu subjektam oficiālu 
atteikumu, to atbilstīgi pamatojot. Datu subjektam ir tiesības apstrīdēt šo atteikumu, vēršoties pie Eiropas 
Datu aizsardzības uzraudzītāja. 

 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības vai saņemt papildu informāciju, varat tieši vērsties pie attiecīgajām 
struktūrām: 

 

Directorate-General for Security and Safety 

Data protection coordinator (DPC) 

European Parliament 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

E-pasta adrese:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 

Tīmekļa vietne: https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/stay-informed/security-and-access 

Tālr.: +32 2 28 43727 

 

The European Parliament Data Protection Service 

European Parliament 

KAD 06A001 

L-2929 Luxembourg 

E-pasta adrese: data-protection@ep.europa.eu 

Tīmekļa vietne: https://www.europarl.europa.eu/portal/lv/legal-notice 

Tālr.: +352 4300 23595 

 

The European Data Protection Supervisor 

Rue Wiertz, 60 

B-1047 Brussels 

E-pasta adrese: edps@edps.europa.eu 

Tīmekļa vietne: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB 

Tālr.: +32 2 28 31900 
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PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 
 

PIELIKUMS. PAZIŅOJUMS PAR VIDEONOVĒROŠANU EIROPAS PARLAMENTĀ 

 

Šis ir kopsavilkums, kurā apskatīti daži svarīgākie jautājumi par Eiropas Parlamenta videonovērošanas 
sistēmu un kurš paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Pilns videonovērošanas politikas dokumenta 
teksts ir pieejams šādā tīmekļa vietnē:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/stay-informed/security-and-access. 

To var pieprasīt, arī sazinoties ar Drošības un drošuma ģenerāldirektorātu, kura kontaktinformācija ir 
norādīta tālāk tekstā. 
 
1. Datu pārziņa identitāte 

 

Datu pārzinis ir Eiropas Parlamenta Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts. Kontaktinformācija ir 
norādīta tālāk tekstā. 
 
2. Īss apraksts par videonovērošanas sistēmas izvietojumu 
 

Novērošanas kameras ir uzstādītas un to redzamības leņķi ir noregulēti, pamatojoties uz metodoloģisku 
riska analīzi un novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību, tā, ka kameras ir vērstas tikai uz 
svarīgākajām vietām ēku iekšpusē un ārpusē, piemēram, galvenajām ieejām, avārijas izejām, izejām 
ugunsgrēka gadījumā un iebrauktuvi autostāvvietā, kā arī netālu no vairākām noslogotām kāpnēm, 
savienojumpunktiem un tādu svarīgu vai ierobežotas piekļuves zonu tuvumā, kuras jāapsargā 
pastiprināti. Ļoti retos gadījumos un ievērojot stingrus nosacījumus, ar izmeklēšanas darbībām saistītu 
apsvērumu dēļ var tikt izvietotas ar CCTV sistēmu nesavienotas autonomas kameras. 
 
3. Videonovērošanas juridiskais pamats 
 

Eiropas Parlamenta Prezidija lēmumi, kas pieņemti 2002. gada 6. decembrī, 2004. gada 3. maijā, 
2011. gada 6. jūlijā un 2018. gada 15. janvārī, un 2013. gada 20. aprīlī apstiprinātā Eiropas Parlamenta 
videonovērošanas politika ar tās atjauninājumiem. 

 
4. Iegūtie dati un videonovērošanas mērķis 
 

Iegūtie dati: videonovērošanas laikā iegūti materiāli (digitāli attēli, to laiks, datums un vieta). 
 
Mērķis: Eiropas Parlaments videonovērošanas (CCTV) sistēmu izmanto, lai nodrošinātu Parlamenta 
ēku un telpu drošību, drošumu un piekļuves kontroli, kā arī deputātu, darbinieku, apmeklētāju, tā telpās 
esošā vai glabātā īpašuma, arhīvu un dokumentu drošību. Šīs sistēmas uzdevums ir arī nepieļaut (arī 
atturot) un pārvaldīt drošības un drošuma incidentus. Vajadzības gadījumā ar to var savākt informācijas 
elementus, kas vajadzīgi incidentu izmeklēšanai un potenciāla apdraudējuma analīzei. 
 
Mērķa ierobežojums: EP neveic novērošanu vietās, kurās jāievēro paaugstinātas privātuma prasības. 
Tuvējā apkārtne pie EP ēkām Beļģijā, Luksemburgā un Francijā tiek novērota tikai pa minimālo 
perimetru. Videonovērošanas sistēma netiek izmantota, lai uzraudzītu darbinieku darbu vai atrašanos 
darbavietā. To neizmanto ne kā izmeklēšanas palīglīdzekli, ne kā līdzekli disciplinārās procedūrās, 
izņemot gadījumos, kad ir noticis drošības incidents vai konstatētas krimināli sodāmas darbības. 
 
5. Kam ir atļauta piekļuve videonovērošanas materiāliem un kam attēli var tikt atklāti? 
 

Personas, kurām ir atļauta piekļuve datiem: iekšējā vadība, pilnvarotie drošuma, drošības un 

tehniskās apkopes darbinieki, kā arī ārējie pilnvarotie apsardzes darbinieki, drošības un tehniskās 
apkopes personāls. 
 
Informācijas atklāšana un nosūtīšana: informācija, kas iegūta, izmantojot videonovērošanas sistēmu, 

var tikt atklāta citiem Eiropas iestāžu drošības dienestiem vai ES dalībvalstu drošības, tiesu vai 
tiesībaizsardzības iestādēm notiekošas izmeklēšanas vajadzībām vai noziedzīgu nodarījumu 
izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām. Visi gadījumi, kad Drošības un drošuma ģenerāldirektorāts 
nosūta un atklāj informāciju, tiek dokumentēti, turklāt tiek stingri izvērtēta informācijas nosūtīšanas 
nepieciešamība. 
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6. Informācijas drošība un aizsardzība 
 

Lai nodrošinātu sistēmas drošību un datu aizsardzību, pastāvīgi tiek īstenoti tehniski un fiziski pasākumi. 
Piekļuve videonovērošanas materiālam un/vai videonovērošanas sistēmas tehniskajai arhitektūrai ir 
atļauta tikai pilnvarotiem darbiniekiem, un individuālajos piekļuves profilos ir noteikts, kādas darbības ir 
atļauts veikt. 

 
7. Attēlu glabāšanas termiņš 
 

Videonovērošanas laikā iegūto materiālu glabā ne ilgāk kā 30 dienas. Ja kāds attēls ir nepieciešams 
drošības incidenta turpmākajā izmeklēšanā vai pierādīšanā, tas var tikt glabāts visu izmeklēšanas laiku 
un attiecīgos gadījumos arhivēts kopā ar izmeklēšanas lietas materiāliem ne ilgāk kā desmit gadus. 

 
8. Datu subjektu iespējas pārbaudīt, mainīt vai dzēst informāciju un tiesības iesniegt sūdzības 
 

Drošības un drošuma ģenerāldirektorātā var vērsties ar jebkādiem jautājumiem par videonovērošanas 
sistēmu un personas datu apstrādi. Sabiedrības pārstāvjiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, 
labot un papildināt tos saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kas izklāstīti dokumentā par 
videonovērošanas politiku. Pieprasījumi par piekļuvi personas datiem, to labošanu, bloķēšanu un/vai 
dzēšanu jāadresē: 
 
Directorate-General for Security and Safety 
Data Controller Video Surveillance EP 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Brussels 
Belgium 
E-pasta adrese:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tālr.: +32 2 28 43727 
 
Ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (e-pasta adrese: 
edps@edps.europa.eu), ja tā uzskata, ka Eiropas Parlamenta veiktās datu apstrādes rezultātā ir 
pārkāptas Regulā (ES) 2018/1725 noteiktās tiesības. 
 
Pirms šādas sūdzības iesniegšanas iesakām vispirms sazināties ar Drošības un drošuma 
ģenerāldirektorātu (kontaktinformācija norādīta tālāk tekstā) un/vai Eiropas Parlamenta datu 
aizsardzības inspektoru, zvanot pa tālruni +352 4300 23595 vai rakstot uz šādu adresi: data-
protection@ep.europa.eu. 
 
9. Hipersaites uz informāciju par EP videonovērošanu un datu aizsardzību 
 

EP videonovērošanas politika: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/stay-informed/security-and-access 
 

EDAU pamatnostādnes par videonovērošanu: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
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