Īpašs paziņojums par personas datu aizsardzību
Apspriešanās par Eiropas profesionālo karti (EPK) medmāsām, ārstiem,
fizioterapeitiem, inženieriem, kalnu pavadoņiem un nekustamā īpašuma aģentiem
1.

MĒRĶIS

Apspriešanas mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu un apspriešanas tematikas skarto
cilvēku viedokli un, iespējams, šos viedokļus publiskot internetā. Apspriešana norit
Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāta nodaļas vadītāja Martin FROHN
pārraudzībā, kurš ir par datu apstrādi atbildīgā persona.
Tā kā šajā tiešsaistes pakalpojumā tiek apkopoti un apstrādāti personas dati, ir
piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (EK)
Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas
iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.
2.

KĀDUS PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM, UN AR KĀDIEM TEHNISKAJIEM LĪDZEKĻIEM
TO DARĀM?

Identifikācijas dati
Mēs vācam un apstrādājam personas datus, kuri ir vajadzīgi, lai varētu piedalīties
apspriešanā. Šie dati ietver atbildes sniedzēju vārdu, uzvārdu, profesiju, pasta un e-pasta
adresi, tālruņa, faksa numuru un citiem datiem, kā arī par viņu viedokli attiecīgajā
jautājumā.
Atsevišķos gadījumos ar programmu Sysper2 vai ComRef palīdzību var atlasīt
apspriešanas dalībniekus, kuri strādā Komisijā. Tiek izveidots šādi izraudzītu dalībnieku
saraksts, kuriem par datu apstrādi atbildīgā persona nosūta uzaicinājumus piedalīties.
Ar šīs apspriešanas rīkošanu un vadīšanu saistītie personas dati tiek apstrādāti tādēļ, lai
Komisija varētu pildīt savus uzdevumus, kas tai uzticēti ar Līgumiem, proti, ar Līguma
par Eiropas Savienību 1., 5., 11. un 13. pantu un Līguma par ES darbību 244.–250. pantu.
Tehniskā informācija
Sistēma izmanto sesijas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu saziņu starp klientu un
serveri. Tāpēc jūsu pārlūkprogrammai ir jābūt konfigurētai tā, lai tā varētu pieņemt
sīkdatnes. Tomēr sīkdatnes neiegūst no jūsu datora ne privātu, nekonfidenciālu
informāciju, nedz arī kādas IP adreses. Sīkdatnes izzūd, kad sesija ir beigusies.
3.

KAM IR PIEEJAMI JŪSU DATI UN KAM TOS IZPAUŽ?

Saņemtās atbildes, kā arī ziņas par respondentu publicēs internetā, izņemot, ja viņš iebilst
pret savu personas datu publicēšanu, jo šāda publicēšana varētu kaitēt viņa likumīgajām
interesēm. Tādā gadījumā atbildes var publicēt anonīmi. Pretējā gadījumā saņemtās
atbildes nepublicēs, un to saturu principā neņems vērā. Visus iebildumus pret personas
datu publicēšanu jānosūta dienestam, kas atbild par apspriešanu (sk. kontaktinformāciju
turpmāk).

4.

KĀ JŪSU DATI TIEK AIZSARGĀTI UN GLABĀTI?

Jūsu atbildes līdz ar jūsu izvēlēto valodu, kurā sniedzat atbildi, reģistrē drošā un
aizsargātā datubāzē, ko uztur Eiropas Komisijas Datu centrs, kura darbība atbilst
Komisijas lēmumiem par drošību un Drošības direktorāta pieņemtajiem noteikumiem par
šādiem serveriem un pakalpojumiem. Piekļuve datubāzei ir iespējama tikai Komisijas
telpās. Komisijas darbinieki datubāzei var piekļūt tikai ar lietotājvārdu un paroli.
Piekļuve lietojumprogrammai notiek ar nešifrētu savienojumu, izmantojot parasto http
protokolu.
5.

KĀ VARAT PĀRBAUDĪT, MAINĪT VAI DZĒST SAVUS DATUS?

Ja vēlaties pārbaudīt, kādus personas datus par datu apstrādi atbildīgā persona jūsu vārdā
ir saglabājusi, vai vēlaties tos mainīt, labot vai dzēst, sazinieties ar minēto personu, kas
atbild par datu apstrādi, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju un skaidri
precizējot savu pieprasījumu.
6.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu personas dati tiks iekļauti kontaktdatu sarakstā, kas iekšēji pieejams Komisijas
darbiniekiem nolūkā ar Jums turpmāk sazināties saistībā ar Komisijas pasākumiem. Ja
Jūs tam nepiekrītat, lūdzam sazināties ar pārraudzītāju, izmantojot turpmāk norādīto
kontaktinformāciju un skaidri izklāstot savu lūgumu.
7.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja vēlaties pārbaudīt, kurus personas datus jūsu vārdā glabā par datu apstrādi atbildīgā
persona, vai vēlaties tos mainīt, labot vai dzēst, vai arī jums ir jautājumi par šo
apspriešanu, par informāciju, kas tiek apstrādāta saistībā ar apspriešanu, vai par savām
tiesībām, lūdzam sazināties ar darbiniekiem, kas pakļauti par datu apstrādi atbildīgajai
personai, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts, E4 nodaļa, Profesionāļu brīva
pārvietošanās
Tālr.: +322-2993757
Fakss: +322-2959331
MARKT-E4-EPC@ec.europe.eu
8.

SŪDZĪBAS

Domstarpību gadījumā ar sūdzībām var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāja.
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