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1. MĒRĶIS 

Šo apspriežu mērķis ir uzzināt ieinteresēto personu viedokli, un šo viedokļus publicēt 
internetā1. 

Apspriežu laikā tiks apkopoti un apstrādāti personas dati. Tādēļ piemēro Regulu (EK) 
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 APKOPOJAM, UN AR KĀDIEM TEHNISKAJIEM 
LĪDZEKĻIEM MĒS TO VEICAM? 

Apspriežu laikā tiek apkopoti dalībnieku personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, 
profesija, pasta un e-pasta adrese, tālruņu numuri, faksa numurs, kā arī jūsu viedoklis par 
attiecīgajiem jautājumiem. 

3. KAM IR PIEEJAMI JŪSU DATI UN KAM TOS ATKLĀJ? 

Datu apkopošanu un apstrādi veic apspriežu lapā minētā Konkurences ĢD nodaļas 
vadītāja pārraudzībā. Viņš ir datu pārraudzītājs. 

Jūsu atbildes, kā arī ziņas par jums publicēs internetā, ja vien jūs neiebildīsit pret savu 
personas datu publicēšanu.  Tādā gadījumā lūdzam iesniegt jūsu atbildes nekonfidenciālo 
versiju publicēšanai tīmekļa vietnē.  

 

Visus iebildumus pret personas datu publicēšanu jānosūta par apspriedēm atbildīgajiem 
darbiniekiem.    

4. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU DATUS? 

Jūsu atbildes un personas dati tiek reģistrēti drošā un aizsargātā datubāzē Eiropas 
Komisijas Datu centrā saskaņā ar Komisijas drošības noteikumiem par šādiem serveriem 

                                                 
1 Saraksts ar pabeigtajām apspriedēm un saņemtajām atbildēm ir pieejams šādā tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:13:26:32001R0045:LV:PDF
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html
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un pakalpojumiem. Datubāzei var piekļūt, tikai atrodoties Komisijas ēkā. Komisijā 
datubāzei var piekļūt, izmantojot lietotājvārdu un paroli. 

5. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS? 

Jūsu personas dati datubāzē var uzglabāties periodu, kāds noteikts kopīgajā sarakstā par 
Komisijas lietu glabāšanu. Tos var izmantot Ģenerāldirektorāta darbinieki, lai ar jums 
turpmāk sazinātos saistībā ar Komisijas pasākumiem. Ja nevēlaties, lai jūsu personas 
datus publicē, lūdzam sazināties ar datu pārraudzītāju, skaidri precizējot savu 
pieprasījumu.   

6. KĀ VARAT SAVUS DATUS PĀRBAUDĪT, MAINĪT VAI DZĒST? 

Ja vēlaties pārbaudīt, kurus jūsu personas datus atbildīgais pārraudzītājs glabā, vai 
vēlaties, lai tos grozītu, labotu vai dzēstu, vai arī jums ir jautājumi par šīm apspriedēm, 
par informāciju, kas tiek apstrādāta šo apspriežu ietvaros, vai par jūsu tiesībām, lūdzam 
sazināties ar pārraudzītājam pakļautajiem darbiniekiem, izmantojot apspriežu lapā 
norādīto kontaktinformāciju. 

7. TIESISKĀ AIZSARDZĪBA  

Domstarpību gadījumā sūdzības var sūtīt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.  

 

http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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