
 

PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI 

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ES dabas aizsardzības tiesību aktu (Putnu 

direktīvas un Dzīvotņu direktīvas) kvalitātes novērtējumu 

(tālāk tekstā “apspriešana”) 

1. MĒRĶIS 

Šīs apspriešanas mērķis ir uzzināt plašākas sabiedrības un mērķgrupu viedokli par 

apspriešanas tematu.  Atbildes, iespējams, publicēs tīmeklī; par to atbildīgā persona ir 

Vides ģenerāldirektorāta (ENV ĢD) ENV.B3 nodaļas vadītājs, kurš ir datu pārzinis.  

 

Tā kā šajā internetā notiekošajā apspriešanā tiek apkopoti un apstrādāti personas dati, ir 

piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 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 u.tml., kā arī viņu 

viedokli par apspriežamo jautājumu. 

Ar šo apspriešanu saistīto personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai Komisija varētu pildīt 

savus uzdevumus, ko paredz līgumi (jo īpaši ES Līguma 5., 7. un 211.–219. pants). 

Tehniskā informācija 

Sistēma izmanto sesijas sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu saziņu starp klientu un 

serveri. Tāpēc pārlūkprogrammai jābūt attiecīgi konfigurētai, lai tā varētu pieņemt 

sīkdatnes. Tomēr sīkfaili nevāc no jūsu datora ne privātu un konfidenciālu informāciju, 

ne arī IP adreses, un tie tiek izdzēsti uzreiz pēc sesijas beigām. 

3. KAM PIEEJAMI JŪSU DATI UN KAM TIE TIEK IZPAUSTI? 

Saņemtās atbildes, kā arī ziņas par respondentu publicēs internetā, bet ne tad, ja viņš 

iebildis pret savu personas datu publicēšanu, jo šāda publicēšana varētu kaitēt viņa 

likumīgajām interesēm. Tādā gadījumā atbildes var publicēt anonīmi. Gadījumos, kuri 

neatbilst iepriekš minētajiem apstākļiem, saņemtās atbildes nepublicēs, un to saturu 

principā neņems vērā. Iebildumi pret personas datu publicēšanu jānosūta par apspriešanu 

atbildīgajam dienestam (sk. kontaktinformāciju tālāk).    

4. KĀ MĒS AIZSARGĀJAM UN GLABĀJAM JŪSU DATUS? 

Jūsu atbildes, kā arī ziņas par to, kurā valodā tās sniedzāt, 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. Datubāzei var piekļūt tikai Komisijā. Komisijas darbinieki 
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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 datu pārzinis ir saglabājis par jums, vai 

vēlaties tos mainīt, labot vai izdzēst, sazinieties ar pārzini, izmantojot zemāk norādīto 

kontaktinformāciju.  

6. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS? 

Jūsu personas dati datubāzē glabāsies, līdz būs pilnībā izanalizēti apspriešanas rezultāti. 

Tos no datubāzes izdzēsīs, kad būs pagājuši 3 gadi kopš pēdējās ar apspriešanu saistītās 

darbības. Jūsu personas dati tiks iekļauti kontaktinformācijas sarakstā, kas pieejams 

Komisijas darbiniekiem iekšējai lietošanai, lai varētu turpmāk sazināties ar jums saistībā 

ar Komisijas pasākumiem. Ja to nevēlaties, lūdzam sazināties ar datu pārzini (sk. 

kontaktinformāciju zemāk). 

7. KONTAKTINFORMĀCIJA 

Ja vēlaties pārbaudīt, kādus jūsu personas datus uzglabā datu pārzinis, vai vēlaties, lai 

tos izmaina, labo vai izdzēš, vai arī jums ir jautājumi par šo apspriešanu, par 

informāciju, kas tiek apstrādāta saistībā ar šo apspriešanu, vai par jūsu tiesībām, 

sazinieties, izmantojot šādu kontaktinformāciju.  

E-pasts: ENV-NATURE-FITNESS-CHECK@ec.europa.eu 

Adrese: European Commission – DG Environment 

Head of Unit ENV.B3 

1049 Brussels Belgium 

8. IESPĒJAS SŪDZĒTIES  

Sūdzības var iesniegt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.  

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