Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

EPALE — Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma

Paziņojums par konfidencialitāti

EPALE ir iniciatīva, kuru īsteno Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts(EAC ĢD), kas
vēlas panākt, lai šī platforma kļūtu par pastāvīgu Eiropas pieaugušo izglītības vides iezīmi.
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras(EACEA) pārraudzītās EPALE platformas
ikdienas darbību vada Centrālais atbalsta dienests (CSS). Līdztekus CSS darbojas arī valsts atbalsta
dienesti (VAD), palīdzot piepildīt EPALE platformu ar interesantu un unikālu saturu. Lai iegūtu plašāku
informāciju par EPALE, noklikšķiniet šeit.
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (“EACEA”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu
privātumu. Darbs ar visiem personas datiem norit atbilstoši Regulai (EK) Nr. 45/2001 par personas datu
aizsardzību Kopienas iestādēs un struktūrās[1].
Tālāk ietvertais paziņojums par konfidencialitāti īsumā raksturo EACEA politiku attiecībā uz fizisku personu
personas datu apkopošanu, pārvaldību un lietošanu EPALE — Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskajā
platformā.

1. Kas ir atbildīgā persona par jūsu personas datu apstrādi (datu kontrolieris)?
Struktūrvienība vai dienests: struktūrvienība A5
Amats: struktūrvienības vadītājs
Pasta adrese: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE1140 Brussels
E-pasts: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

2. Kuri personas dati tiek apstrādāti?
Obligātie dati:
•

vārds

•

organizācija un adrese (ja attiecināms)

•

atrašanās valsts

•

lietotā(-ās) valoda(-as)

•

kontaktinformācija— piem., e-pasta adrese

Fakultatīvie dati:
•

saistītās tematiskās interešu jomas

•

interesējošais saturs vietnē, piem., sadarbības partneru meklēšana

•

tautība

•

tālrunis

•

nodarbošanās

3. Kādā nolūkā mēs apstrādājam jūsu datus?
Personas dati tiek apkopoti iekšējiem mērķiem informācijas izplatīšanai, vēstuļu piegādei utt. Lietotājiem
būs iespēja arī piekrist un izveidot detalizētākus lietotāja profilus, kas būs publiski pieejami un kurus varēs
lietot, lai palīdzētu atrast sadarbības partnerus un citus lietotājus, kas darbojas līdzīgās jomās Eiropā, un
varētu sniegt informāciju par paraugpraksi. Tomēr lietotājiem būs iespēja izvēlēties, vai koplietot šo
informāciju ar EPALE kopienu.
Personas datu apstrāde atbilstošajās platformas daļās ir nepieciešama, lai ļautu lietotājiem atrast
sadarbības partnerus un EPALE reģistrētājiem — sazināties un sadarboties, balstoties uz abpusēju
uzticēšanos un cieņu, un veikt pārraudzību, lai novērstu platformas neatbilstošu lietojumu.

4. Kas var piekļūt jūsu personas datiem, un kam tie tiek izpausti?
•

Eiropas Komisijas, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta (EAC) un Nodarbinātības, sociālo lietu
un iekļautības ģenerāldirektorāta (EMPL) nozīmētās personas

•

EACEA nozīmētās personas

•

EPALE Centrālais atbalsta dienests (CSS), kuru vada Ecorys UK — Intrasoft International

•

EPALE Nacionālie atbalsta dienesti (NSS), kas ir atbildīgi par EPALE popularizēšanu vietējo un
nacionālo ieinteresēto pušu vidū un sakaru uzturēšanu ar viņiem. Organizāciju pilns saraksts ir
pieejams šajā lapā: https://ec.europa.eu/epale/lv/nss.

•

Pētnieki, ja Datu kontrolieris ir tiem piešķīris īpašu atļauju.

Uzraudzības pasākumu vai strīdu gadījumā — organizācijas, kurām ir piešķirtas tiesības veikt uzraudzības
vai pārbaudes darbības saistībā ar Savienības tiesību aktu piemērošanu (piem., Iekšējās revīzijas
dienests, Iekšējās revīzijas struktūrvienība, Eiropas Komisija, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
(OLAF), ES tiesas u. c.).
5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?
•

Datus, kas tiek apstrādāti iekšējos telekomunikācijas tīklos (informācijas plūsmas dati un direktoriji),
var izpaust CSS komandas dalībniekiem / EACEA / EAC / EMPL, un tie tiks saglabāti visas EPALE
darbības laikā.

•

Attiecībā uz kontaktinformāciju: 1 gadu pēc lietotāja pēdējās pieteikšanās dati tiks iestatīti kā
neaktīvi, t. i., tie vairs nebūs publiski redzami. 2 gadus pēc lietotāja pēdējās pieteikšanās datiem
tiks piešķirts pastāvīgi anonīms statuss un tie tiks glabāti tikai statistiskiem mērķiem. Pēc
reģistrētāja pieprasījuma kontaktinformācijai tiks nekavējoties piešķirts anonīms statuss.

•

Forumos publicētie ziņojumi tiks saglabāti visas EPALE darbības laikā.

•

Resursu centrā publicētie ziņojumi vai izglītojošie materiāli tiks saglabāti visas EPALE darbības
laikā.

•

Nacionālo atbalsta dienestu (NSS) slēgtajā grupā un citās grupās publicētie ziņojumi vai izglītojošie
materiāli tiks saglabāti visas EPALE darbības laikā.

•

Faili un emuārraksti tiks saglabāti visas EPALE darbības laikā.

6. Kā jūs varat īstenot savas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt ar jums saistītajiem datiem un
labot tos?
Datu subjekti var patstāvīgi piekļūt saviem datiem platformā, tos labot un dzēst.
Lietotāji var izvēlēties noteiktas funkcijas vai atteikties no tām, piem., viņi var izveidot savu lietotāja profilu,
bet atteikties no tā publiskošanas sadarbības partneru meklēšanas nolūkā u. tml.
Jūs varat arī sazināties ar datu kontrolieri (sk. 1. punktu iepriekš), lai pieprasītu papildinformāciju vai konta
dzēšanu.

7. Jūsu regresa tiesības konfliktsituācijā, kas saistīta ar personas datiem
Ar personas datiem saistītā konfliktsituācijā jūs varat vērsties pie Datu kontroliera, izmantojot iepriekš
minēto adresi un struktūrvienību pastkastes. Varat sazināties arī ar EACEA Datu aizsardzības ierēdni,
izmantojot šādu e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu .
Ja Datu kontrolierim neizdodas atrisināt konfliktsituāciju, varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību Eiropas Datu
aizsardzības uzraudzītājam: tīmekļa vietne http://www.edps.europa.eu; E-pasts: edps@edps.europa.eu .

8. Kāds ir mūsu veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums?
Šīs iniciatīvas tiesiskais pamatojums ir:
•

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmums Nr. 1720/2006/EK (OJ L 327,
24.11.2006., 45. lpp.), ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā, grozīts ar Eiropas
Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Lēmumu Nr. 1357/2008/EK (OJ L 350,
30.12.2008., 56. lpp.), un Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta 2012. gada
darba programma.

•

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1288/2013 (OJ L 347,
20.12.2013., 50.–73. lpp.), ar ko izveido Savienības programmu “Erasmus+” izglītības, apmācības,
jaunatnes un sporta jomā un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, 1720/2006/EK un 1298/2008/EK,
kā arī Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta 2015. gada darba programma.

Ar Ecorys/Intrasoft noslēgtais pakalpojumu līgums (atsauces Nr.: 2012-5529/001-001)
EPALE — Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskās platformas — konkursa noteikumi EACEA/2012/05
Ierobežots uzaicinājums iesniegt piedāvājumus EPALE NACIONĀLAJIEM ATBALSTA DIENESTIEM
(EACEA Nr. 04/2014 un 01/2015)
EACEA un DIGIT parakstītais saprašanās memorands par “FPFIS-CMS” (atsauces Nr. DIGIT — 0048800)

[1]Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 45/2001 par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu
apriti (OJ L8, 12.01.2001., lpp. 1.

