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Toliau pateikiama informacija grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsniais. 

1) Kas tvarko Jūsų asmens duomenis? 

Duomenų valdytojas yra Europos Parlamentas1. Už Jūsų asmens duomenų valdymą atsako 
Jaunimo reikalų skyrius, atstovaujamas savo vadovo. Į duomenų valdytoją galima kreiptis 
adresu youth@europarl.europa.eu. 

2) Kokiu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant atsakyti į Jūsų užklausas. 

Koks yra duomenų tvarkymo teisinis pagrindas? 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies 
a punktas.  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 24 straipsnyje pažymima: „Kiekvienas 
Sąjungos pilietis gali rašyti šiame straipsnyje arba Europos Sąjungos sutarties 13 straipsnyje 
nurodytoms institucijoms ar įstaigoms viena iš minėtos sutarties 55 straipsnio 1 dalyje minimų 
kalbų ir gauti atsakymą ta pačia kalba.“ 

3) Kurie asmens duomenys tvarkomi? 

 
Siekiant atsakyti į Jūsų užklausas, tvarkomas Jūsų e. pašto adresas, kurį pasirenkate su mumis susisiekti. Jei 
Jūsų laiške pateikiama daugiau asmens duomenų, jie irgi tvarkomi, tačiau paprastai jokių kitų asmens 
duomenų, išskyrus e. pašto adresą, neprašoma. 

 
 
 
 
 

1 Duomenų valdytojas yra valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri savarankiškai arba kartu su kitais 
nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Duomenų valdytojui atstovauja konkretaus subjekto 
vadovas. 



4) Kaip bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų užklausos turinys bus išanalizuotas, siekiant į ją kuo geriau atsakyti. Prireikus gali būti 
konsultuojamasi su kitomis institucijos tarnybomis. Siekiant pateikti atsakymą į Jūsų užklausą, 
bus tvarkomas Jūsų e. pašto adresas. 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys skyriaus e. pašto archyvuose bus saugomi standartinį e. pašto 
pranešimų saugojimo laikotarpį, t. y. tris mėnesius nuo gavimo datos. Po to jie automatiškai 
ištrinami. Minėtuoju laikotarpiu asmens duomenys saugomi užklausoms nagrinėti. 

5) Kas yra Jūsų asmens duomenų gavėjai? 

Kad Jūsų užklausa būtų išnagrinėta veiksmingai, siekiant į ją atsakyti arba dėl jos 
pasikonsultuoti, Jūsų laiškas gali būti persiųstas bet kuriai Parlamento tarnybai, centrui 
„Europe Direct“ arba kitai susijusiai Europos Sąjungos tarnybai. 

6) Ar Jūsų asmens duomenimis bus dalijamasi su ES nepriklausančiomis 
valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis? 

Ne, su ES nepriklausančiomis valstybėmis arba tarptautinėmis organizacijomis Jūsų asmens 
duomenimis dalijamasi nebus. 

7) Ar priimant sprendimus, galinčius turėti Jums įtakos, taikomi automatizuoti 
procesai2 ir (arba) profiliavimas3? 

Ne. 

8) Jei asmens duomenys gauti ne iš Jūsų, kas yra jų šaltinis? 

Netaikoma. 

9) Kokios yra Jūsų teisės? 

• Teisė į prieigą prie savo asmens duomenų 
• Teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis ir, jei taikoma: 

o Teisė ištrinti savo asmens duomenis 
o Teisė apriboti tvarkymą 
o Teisė nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi 

• Teisė į duomenų perkeliamumą 
• Teisė susisiekti su Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnu 

adresu data-protection@europarl.europa.eu 
• Teisė pateikti skundą Europos duomenų apsaugos pareigūnui adresu 

edps@edps.europa.eu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 Sprendimų priėmimas tik automatizuotomis priemonėmis ir nedalyvaujant žmogui. 

3 Profiliuojant analizuojami asmenybės, asmens elgesio, pomėgių ir įpročių aspektai, kuriais remiantis rengiamos 
prognozės arba priimami sprendimai. Profiliavimas naudojamas siekiant analizuoti arba prognozuoti duomenų 
subjekto darbo rezultatus, ekonominę padėtį, sveikatą, asmeninius prioritetus arba pomėgius, patikimumą arba 
elgesį, buvimo vietą arba judėjimą ir pan. 
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