Īpašs paziņojums par privātumu
Sabiedriskā apspriešana par Komisijas tīmekļa vietņu izmantošanu (tālāk tekstā —
“apspriešana”)
1.

MĒRĶIS

Šī apspriešana tiek rīkota ar mērķi iegūt informāciju par Komisijas tīmekļa vietņu
izmantošanu. Par šo apspriešanu atbild Komunikācijas ģenerāldirektorāta
struktūrvienības COMM A/5 (Europa.eu) vadītājs, veicot datu pārziņa pienākumus.
Apspriešanas rezultātus izmantos, lai uzlabotu Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes.
Dalība ir brīvprātīga.
Tā kā šajā apspriešanā ievāc un apstrādā personu datus, ir piemērojama
Direktīva 2009/136/EK par lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un
pakalpojumiem un Regula 2001/45/EK par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi.
Ar šīs apspriešanas rīkošanu un vadīšanu saistītie personas dati tiek apstrādāti tā, 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.
2.

KĀDUS

PERSONAS DATUS MĒS VĀCAM, UN KĀDUS TEHNISKOS LĪDZEKĻUS
IZMANTOJAM?

Šo apspriešanu veic, izmantojot trešās personas izstrādātu anketu rīku SurveyMonkey. Ja
gribēsiet atbildēt uz aptaujas jautājumiem, nonāksiet SurveyMonkey tīmekļa vietnē.
Ņemiet vērā, ka tai ir pašai savi noteikumi par privātumu. Dalība apspriešanā ir
brīvprātīga.
Ir veikti pasākumi, lai šajā apspriešanā netiktu automātiski reģistrētas respondentu IP un
e–pasta adreses.
Anketas beigās respondenti var norādīt savu e–pasta adresi, ja viņi vēlas piedalīties arī
turpmākās aptaujās par Komisijas tīmekļa vietnēm. Tas, protams, notiek brīvprātīgi, un
e–pasta adreses neatklās trešām personām.
SurveyMonkey tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (cookies) — lasiet vairāk.
Tīmekļa vietnes EUROPA sīkdatnes tiek izmantotas, lai ziņotu lietotājiem par šo
apspriešanu (ar uznirstošo logu), un nesatur nekādu personīga rakstura informāciju. Tās
darbosies tikai trīs nedēļas.
3.

KAM IR PIEEJAMI JŪSU DATI, UN KAM TOS IZPAUŽ?

Lai piekļūtu personas datiem un informācijai, kas savākta šajā apspriešanā, ir vajadzīgs
lietotājvārds un parole, ko piešķir tikai ierobežotam skaitam lietotāju. Šie lietotāji ir
darbinieki, kas strādā Komisijas struktūrvienībā COMM.A.5, kura atbild par portālu

“EUROPA” un šo apspriešanu. Tomēr šos datus un informāciju var pārsūtīt ES
uzraudzības un kontroles iestādēm, ja tas prasīts ES likumdošanā.
Nekādi personas dati netiks nodoti trešām personām, kas nav minētie saņēmēji. Datus
nenodos arī tad, ja tas nebūs saskaņā ar minēto tiesisko regulējumu.
Eiropas Komisija personas datus nenodos trešām personām, kas nodarbojas ar tiešo
tirgvedību.
4.

KĀ MĒS JŪSU DATUS AIZSARGĀJAM UN GLABĀJAM?

Savāktos personas datus un visu informāciju, kas saistīta ar šo apspriešanu, uzglabā
iepriekšminētā ārējā līgumslēdzēja (datu apstrādātāja) datorā, un līgumslēdzējam ir
jāgarantē datu aizsardzība un konfidencialitāte atbilstīgi Regulai (EK) 45/2001.
5.

KĀ VARAT PĀRBAUDĪT, MAINĪT VAI DZĒST SAVUS DATUS?

Ja vēlaties pārbaudīt, kādus personas datus par datu apstrādi atbildīgais pārzinis jūsu
vārdā ir saglabājis, vai vēlaties tos mainīt, labot vai dzēst, sazinieties ar minēto pārzini,
izmantojot zemāk norādīto kontaktinformāciju un skaidri izklāstot savu pieprasījumu.
6.

CIK ILGI MĒS JŪSU DATUS GLABĀJAM?

Respondentiem anketas beigās ir iespēja atstāt savu e–pasta adresi, ja viņi vēlas
piedalīties arī turpmākās aptaujās.
Šie jūsu personas dati tiks iekļauti kontaktdatu sarakstā iekšējai lietošanai, lai varētu ar
jums turpmāk sazināties citos Komisijas apsekojumos saistībā ar Komisijas tīmekļa
vietnēm. Šos datus glabās vienu gadu pēc apspriešanas beigām.
7.

KONTAKTINFORMĀCIJA UN IESPĒJAS SŪDZĒTIES

Ja jums ir jautājumi par šo apspriešanu, par apstrādāto informāciju vai par savām
tiesībām, varat sazināties ar mūsu palīdzības dienestu, kas darbojas pārziņa pakļautībā:
Eiropas Komisijas Komunikācijas ģenerāldirektorāta struktūrvienība, kas atbild par
portālu “EUROPA”
E–pasts: EC webrationalisation
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