Anketa par sankciju sistēmu dalībvalstīs

Īpašs paziņojums par personas datu aizsardzību
1. MĒRĶIS

Šīs aptaujas mērķis ir iegūt informāciju par sankciju sistēmu, kas saistīta ar zvejniecības un
akvakultūras politiku dalībvalstīs. Par informācijas apstrādi kontrolējošās personas statusā
atbild MARE ģenerāldirektorāta juridisko jautājumu nodaļas vadītājs. Tā kā šis
pakalpojums, iespējams, ir saistīts ar personas datu apkopošanu un apstrādi, ir piemērojama
Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra 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 APKOPOJAM, UN AR KĀDIEM TEHNISKAJIEM LĪDZEKĻIEM
MĒS TO VEICAM?

Identifikācijas dati
Personas dati, kas apkopoti un apstrādāti šīs aptaujas ietvaros, ir dati, kas vajadzīgi,
lai sniegtu Komisijai vispārēju priekšstatu par to, kā piemēro sankciju sistēmu zvejniecības
kontroles jomā ES valstīs. Runa ir par kuģa identifikācijas numuru — Kopienas flotes reģistra
numuru, kas ļauj noskaidrot kuģa īpašnieka un aģenta vārdus un adreses.
Ar šo aptauju saistīto personas datu apstrāde ir vajadzīga tādēļ, 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. Turklāt saskaņā ar 102. panta 1.
punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai
nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (Kontroles regula),
Komisija var pieprasīt visu attiecīgo informāciju par šīs regulas īstenošanu.
Tehniskā informācija
Jūsu atbildes un personas dati tiks savākti ar e-pasta palīdzību. Eiropas Komisijas
e-pasta sistēma atbilst Komisijas lēmumiem par drošību un Drošības direktorāta noteikumiem.
3. KAM IR PIEEJAMI JŪSU DATI UN KAM TOS IZPAUŽ?

Piekļuve visiem ar šo aptauju saistītajiem personas datiem un savāktajai informācijai,
izmantojot lietotājvārdu un paroli, ir ierobežotam skaitam noteiktu lietotāju. Šos datus un
informāciju var pārsūtīt iestādēm, kuru ziņā ir uzraudzība vai kontrole saskaņā ar ES
likumdošanu. Šie lietotāji ir Eiropas Komisijas darbinieki, kas rīko šo aptauju MARE
ģenerāldirektorāta ietvaros.
Nekādi personas dati netiks nodoti trešām personām, kas nav šie lietotāji, un iepriekš minētais
tiesiskais regulējums ir piemērojams vienmēr.

4. EIROPAS KOMISIJA NEIZPAUDĪS PERSONAS DATUS TREŠĀM PERSONĀM
TIEŠĀS TIRDZNIECĪBAS NOLŪKĀ. KĀ MĒS GLABĀJAM UN
AIZSARGĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

Jūsu atbildes līdz ar jūsu izvēlēto valodu, kurā sniedzat atbildi, 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. Piekļuve datubāzei ir iespējama tikai Komisijas telpās. Komisijas darbinieki
datubāzei var piekļūt tikai ar lietotājvārdu un paroli.
5. KĀ VARAT SAVUS DATUS PĀRBAUDĪT, MAINĪT VAI DZĒST?

Ja vēlaties pārbaudīt, kādus personas datus par datu apstrādi atbildīgā persona jūsu vārdā ir
saglabājusi, vai vēlaties tos mainīt, labot vai dzēst, sazinieties ar minēto personu, kas atbild
par datu apstrādi, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju un skaidri precizējot savu
pieprasījumu.
6. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

Jūsu personas dati glabāsies datubāzē tik ilgi, kamēr rezultāti nebūs pilnīgi izanalizēti, un dati
kļūs anonīmi pēc tam, kad būs lietderīgi izmantoti, proti, vēlākais 1 gadu pēc tam, kad būs
pabeigti ar šo aptauju saistītie pasākumi.
7. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja vēlaties pārbaudīt, kurus personas datus jūsu vārdā glabā par datu apstrādi atbildīgā
persona, vai vēlaties tos mainīt, labot vai dzēst, vai arī jums ir jautājumi par šo aptauju, par
informāciju, kas tiek apstrādāta saistībā ar aptauju, vai par savām tiesībām, lūdzam sazināties
ar darbiniekiem, kas pakļauti par datu apstrādi atbildīgajai personai, izmantojot šādu
kontaktinformāciju:
Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāta juridisko jautājumu nodaļa F4
Tālrunis: +(32) 2 2994100
Fakss: +(32) 2 2994817
E-pasts: MARE-DATA-PROTECTION@ec.europa.eu
8. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

Domstarpību gadījumā ar sūdzībām var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāja.

