
 

SPECIALUS PAREIŠKIMAS APIE PRIVATUMO APSAUGĄ 

Viešos konsultacijos – ES gamtos teisės aktų (Paukščių direktyvos ir Buveinių 

direktyvos) tinkamumo patikros dalis 

(toliau tekste – konsultacijos) 

1. TIKSLAS 

Šių konsultacijų tikslas – sužinoti plačiosios visuomenės ir tikslinių jos grupių, kurioms 

aktuali konsultacijų tema, nuomones.  Atsakymai gali būti skelbiami internete. Už tai 

atsakingas Aplinkos generalinio direktorato (Aplinkos GD) ENV.B3 skyriaus vadovas, 

veikiantis kaip duomenų valdytojas.  

 

Kadangi vykdant šias internetines konsultacijas renkami ir vėliau tvarkomi asmens 

duomenys, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos 

institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. 

 

2. KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIOMIS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS 

NAUDOJAMĖS? 

Tapatybės duomenys 

Renkami ir vėliau tvarkomi asmens duomenys, reikalingi dalyvauti konsultacijose, 

įskaitant respondento vardą, pavardę, profesiją ir kt., taip pat jų nuomonė konsultacijų 

tema. 

Asmens duomenų apdorojimo operacijos, kurios turi būti atliekamos vykdant šias 

konsultacijas, būtinos Komisijai vykdant Sutartyse, tiksliau EB sutarties 5, 7 ir 211–

219 straipsniuose, numatytą administravimo ir kitą veiklą. 

Techninė informacija 

Siekiant užtikrinti kliento ir serverio ryšį, sistemoje naudojami ryšio seanso slapukai. 

Todėl jūsų naršyklė turi būti nustatyta taip, kad juos priimtų. Tačiau sistemoje 

nekaupiama nei jokia asmeninė arba konfidenciali informacija, nei jūsų asmeninio 

kompiuterio IP adresai. Baigus seansą slapukai dingsta. 

3. KAM PRIEINAMA IR KAM ATSKLEIDŽIAMA JŪSŲ INFORMACIJA? 

Gautos nuomonės bus skelbiamos internete nurodant respondentų tapatybę, nebent 

respondentai nesutinka, kad asmens duomenys būtų skelbiami, motyvuodami tuo, kad tai 

gali pažeisti jų teisėtus interesus. Tokiu atveju nuomonė gali būti skelbiama anonimiškai. 

Kitu atveju nuomonė skelbiama nebus ir į jos turinį iš esmės nebus atsižvelgta. 

Prieštaravimai skelbti asmens duomenis turėtų būti siunčiami už konsultacijas atsakingai 

tarnybai (žr. dalį „Kontaktiniai duomenys“).    
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4. KAIP JŪSŲ DUOMENYS SAUGOMI? 

Jūsų atsakymai kartu su nuoroda į atsakymui rengti pasirinktą kalbą įrašomi į saugią 

duomenų bazę Europos Komisijos duomenų centre, kuri tvarkoma laikantis Komisijos 

sprendimų dėl saugumo ir Saugumo direktorato priimtų nuostatų, taikomų tokios rūšies 

serveriams ir paslaugoms. Duomenų bazė prieinama tik Komisijos vidaus naudotojams. 

Komisijos vidaus naudotojai prie duomenų bazės gali prisijungti įvedę naudotojo vardą ir 

slaptažodį. Prisijungiama nešifruotu kanalu naudojant įprastinį http protokolą.  

5. KAIP GALITE TIKRINTI, KEISTI ARBA IŠTRINTI SAVO DUOMENIS? 

Jeigu norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo atsakingas duomenų 

valdytojas, juos keisti, taisyti ar ištrinti, kreipkitės į duomenų valdytoją (kontaktinė 

informacija pateikta toliau).  

6. KIEK LAIKO SAUGOMI JŪSŲ DUOMENYS? 

Jūsų asmens duomenys duomenų bazėje bus laikomi  tol, kol bus išsamiai išnagrinėti 

konsultacijų rezultatai. Praėjus 3 metams po paskutinio veiksmo, susijusio su 

konsultacijomis, jie bus ištrinti iš duomenų bazės. Jūsų asmens duomenys bus įtraukti į 

kontaktinių duomenų sąrašą, kuriuo gali naudotis Komisijos darbuotojai, kad galėtų su 

jumis vėliau susisiekti dėl tolesnių Komisijos iniciatyvų. Jei su tuo nesutinkate, 

kreipkitės į duomenų valdytoją su aiškiu prašymu (žr. toliau pateikiamą kontaktinę 

informaciją). 

7. KONTAKTINĖ INFORMACIJA 

Jeigu norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo atsakingas duomenų 

valdytojas, juos keisti, taisyti ar ištrinti, arba jei turite klausimų dėl konsultacijų arba 

dėl šių konsultacijų tikslais apdorojamos informacijos, arba dėl savo teisių, kreipkitės  

e. paštas ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

kontaktinis adresas: European Commission – DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Brussels Belgium 

8. SKUNDAI  

Skundus galima adresuoti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.  

mailto:ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu
http://edps.europa.eu/EDPSWEB/
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