
 
 
 

 
Eiropas Parlaments 
Jauniešu platforma 
Paziņojums par privātuma aizsardzību 
 

Turpmākā informācija ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra 
Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantu. 

1) Kurš apstrādā jūsu personas datus? 

Datu pārzinis ir Eiropas Parlaments1. Par jūsu personas datu kontroli atbildīgā struktūra ir 
Jauniešiem paredzēto pasākumu nodaļa, ko pārstāv tās vadītājs. Ja vēlaties nosūtīt ziņojumu 
datu pārzinim, lūdzam izmantot šo e-pasta adresi: youth@europarl.europa.eu. 

2) Kāds ir jūsu personas datu apstrādes nolūks? 

Jūsu personas dati tiks apstrādāti nolūkā atbildēt uz jūsu pieprasījumiem.  

Kāds ir apstrādes juridiskais pamats? 

Apstrādes juridiskais pamats ir Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts.  
Līguma par Eiropas Savienības darbību 24. pantā teikts: “Ikvienam Savienības pilsonim ir 
tiesības rakstiski vērsties pie jebkuras no iestādēm vai struktūrām, kas minētas šajā pantā vai 
Līguma par Eiropas Savienību 13. pantā, kādā no minētā Līguma 55. panta 1. punktā 
minētajām valodām un saņemt atbildi tajā pašā valodā.” 

3) Kādus personas datus apstrādā? 

 
Mēs apstrādāsim to jūsu e-pasta adresi, ko izvēlēsimies saziņai ar jums un atbildei uz jautājumiem. Ja 
saziņā sniegsiet mums papildu personas datus, mūsu personāls tos apstrādās, taču pēc noklusējuma 
nav nepieciešami nekādi citi personas dati kā vien e-pasta adrese. 

 
 
 
 
 

1 Pārzinis ir publiskā iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena vai kopā ar citām nosaka personas datu 
apstrādes nolūkus un līdzekļus. Pārzini pārstāv struktūras vadītājs. 



4) Kā tiks apstrādāti jūsu personas dati? 

Darba grupa analizēs jūsu vaicājuma saturu nolūkā sniegt jums vislabāko atbildi. Vajadzības 
gadījumā var notikt apspriešanās ar citiem iestādes dienestiem. Nolūkā atbildēt uz jūsu 
jautājumu tiks apstrādāta jūsu e-pasta adrese. 

Cik ilgi tiks glabāti jūsu personas dati? 

Jūsu personas dati tiks glabāti nodaļas e-pasta arhīvā e-pasta vēstuļu standarta glabāšanas 
periodu, proti, trīs mēnešus no saņemšanas dienas, pēc tam tie tiek automātiski dzēsti. Šajā 
laikposmā nodaļa glabā personas datus pieprasījumu apstrādes nolūkā. 

5) Kas ir jūsu personas datu saņēmēji? 

Ar mērķi efektīvi apstrādāt jūsu vaicājumu, jūsu ziņojumu var pārsūtīt citam Eiropas 
Parlamenta dienestam, “Europe Direct” vai citam attiecīgam Eiropas Savienības dienestam, 
lūdzot sniegt atbildi vai konsultāciju. 

6) Vai jūsu personas datus kopīgos ar trešām valstīm vai starptautiskām 
organizācijām? 

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

7) Vai tiek veikta automātiska apstrāde2 un/vai profilēšana3, lai pieņemtu 
lēmumus, kas var jūs ietekmēt? 

Nē. 

8) Ja personas dati nav iegūti no jums, kāds ir to avots? 

Nepiemēro. 

9) Kādas tiesības jums ir? 

• Tiesības piekļūt saviem personas datiem 
• Tiesības labot savus personas datus un attiecīgā gadījumā: 

o Tiesības dzēst savus personas datus 
o Tiesības uz apstrādes ierobežošanu 
o Tiesības iebilst pret apstrādi 

• Tiesības uz datu pārnesamību 
• Tiesības sazināties ar Eiropas Parlamenta datu aizsardzības speciālistu:  

data-protection@europarl.europa.eu 
• Tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, nosūtot e-

pastu uz adresi: edps@edps.europa.eu. 
 
 
 
 
 

 
2 Lēmuma pieņemšana, ko veic, izmantojot tikai automatizētus līdzekļus bez cilvēku līdzdalības. 

3 Profilēšana ir paņēmiens, kuru izmantojot, tiek analizēti cilvēku personības un uzvedības aspekti, intereses un 
paražas, lai prognozētu viņu rīcību vai pieņemtu ar viņiem saistītus lēmumus. To izmanto, lai analizētu vai 
prognozētu aspektus saistībā ar datu subjekta sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām 
vēlmēm vai interesēm, uzticamību vai uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos utt. 
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