Īpašs paziņojums par konfidencialitāti
Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei 2012
Eiropas Veco ļaužu diena
1. Mērķis
Šī aicinājuma piedalīties mērķis ir saņemt Eiropas valstu iestāžu un brīvprātīgo organizāciju
priekšlikumus, lai rastu jaunus veidus, kā iesaistīt vecāka gadagājuma brīvprātīgos dažādos
pasākumos, kas norit Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāta (DG EMPL)
“Aktīvas novecošanas, pensiju, veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu” nodaļas (kas darbojas
kā pārraugs) vadītāja atbildībā.
Tā kā šā aicinājuma ietvaros tiek vākti un apstrādāti dati, ir piemērojama 2000. gada 18. decembra
Regula (EK) 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi Kopienas
iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti.
2. Kādus personas datus mēs vācam un kādus tehniskos līdzekļus izmantojam?
Vācamie un apstrādājamie personas dati ir nepieciešami dalībai Eiropas Veco ļaužu dienā, un tie ir,
piemēram, vārds un uzvārds, pasta un e-pasta adrese, tālruņa numurs, organizācijas nosaukums,
tostarp informācija par iesniegto priekšlikumu.
Personas datu apstrādes operācijas, kas saistītas ar šā aicinājuma piedalīties organizēšanu un
vadību, ir nepieciešamas Komisijas pārvaldībai un darbībai saskaņā ar līgumu pilnvarojumiem un,
precīzāk, saskaņā ar EK līguma 5., 7. un 211.-219. pantu.
Aicinājums piedalīties un Eiropas Veco ļaužu diena tiek organizēti saskaņā ar Eiropas gadu aktīvai
novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012).1

3. Kam ir piekļuve jūsu informācijai un kam tā tiek atklāta?

1

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 14. septembris Lēmums Nr. 940/2011/ES par Eiropas gadu
aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) — http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011D0940:EN:NOT

Tiesības piekļūt visiem personas datiem, kā arī visai saistībā ar šo aicinājumu piedalīties savāktajai
informācijai ir vienīgi ar lietotājvārdu/paroli, kas piešķirti noteiktai lietotāju grupai, kā arī
iespējama datu pārsūtīšana iestādēm, kuras nodrošina uzraudzību un kontroli saskaņā ar Kopienas
tiesību aktiem. Šie lietotāji parasti ir tās nodaļas darbinieki, kas organizē Eiropas Veco ļaužu dienu
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātā, kā arī šī ģenerāldirektorāta
apakšuzņēmēja (P.A.U. Education), kas darbojas kā datu apstrādātājs, darbinieki.
Visi saistībā ar šo aicinājumu piedalīties savāktie personas dati un visa apkopotā informācija tiks
glabāti ar paroli aizsargātā datubāzē, un piekļuve tiks piešķirta vienīgi ierobežotam cilvēku skaitam
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorātā (kas ir Eiropas Veco ļaužu dienas
organizators) un tā apakšuzņēmējā P.A.U. Education (kas ir datu apstrādātājs).
Personas dati netiks nosūtīti personām, kas neietilpst iepriekš norādītajā likumisku saņēmēju lokā.
Eiropas Komisija neizpaudīs datus trešajām personām tiešā mārketinga nolūkos.
4. Kā mēs aizsargājam jūsu informāciju?
Saistībā ar augstāk minēto Eiropas Veco ļaužu dienu savāktie personas dati un visa saistītā
informācija tiek glabāti ārējā darbuzņēmēja datorā, kas darbojas kā datu apstrādātājs un garantē
datu aizsardzību un konfidencialitāti saskaņā ar Regulas (EK) 45/2001 prasībām.

5. Kā var pārbaudīt, mainīt vai dzēst savu informāciju?
Ja jūs vēlaties piekļūt saviem personas datiem, kas iegūti šīs aktivitātes apstrādes procesā, mainīt,
labot vai dzēst tos, lūdzu, sazinieties ar pārraugu, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju un
skaidri norādot savu pieprasījumu.
6. Cik ilgi mēs glabāsim jūsu datus?
Visi personas dati tiks dzēsti no datubāzes 2013. gada sākumā. Ziņojumi, kuros minēti personas
dati, tiks arhivēti saskaņā ar Komisijas tiesiskajiem regulējumiem.
7. Kontaktinformācija
Ja vēlaties pārbaudīt, kādi personas dati par jums tiek glabāti pie atbildīgā pārrauga, mainīt, labot
vai dzēst tos vai ja jums ir jautājumi par aicinājumu piedalīties vai ar to saistītās informācijas
apstrādi, vai savām tiesībām, sazinieties ar atbalsta grupu, kas darbojas pārrauga vadībā,
izmantojot šo kontaktinformāciju:

EY2012 darba grupa
Tālr.: +34 93 367 04 00
Fakss: +34 93 414 62 38
euseniorforceday@paueducation.com

8. Sūdzības
Konfliktsituāciju gadījumā sūdzības varat adresēt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

