Ievads
Kad sniedzat ieteikumus, izmantojot vietnē “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” pieejamo iespēju, ar jūsu
ieteikumā ietvertajiem persondatiem rīkosies, ievērojot spēkā esošos noteikumus par datu aizsardzību
un konfidencialitāti.
Kļūstot par platformas “Gatavi nākotnei” dalībnieku, jūsu persondatiem tiks piemēroti spēkā esošie
noteikumi par datu aizsardzību un privātumu.
Eiropas Komisija ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu.
Komisija persondatus vāc un apstrādā tālāk atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada
23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ
Regulu (EK) Nr. 45/2001).
Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots, kādi ir jūsu persondatu apstrādes iemesli, kā visi sniegtie
persondati tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu
persondatiem. Šeit ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat
vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāja kontaktinformācija.
Šis paziņojums par privātumu attiecas uz šādu apstrādes darbību: atsauksmju sniegšana vietnē Izsakiet
viedokli, kā vienkāršot un informācijas publicēšana platformā “Gatavi nākotnei” (DPR-EC-00154);
apstrādes darbību veic Eiropas Komisijas Ģenerālsekretariāta A2 nodaļa “Izvērtēšana un ietekmes
novērtēšana” (turpmāk – “datu pārzinis”), kā aprakstīts turpmāk.

Vispārīga informācija
Ieteikumu sniegšana Eiropas Komisijai
Iesaistoties Eiropas Komisijas labāka regulējuma programmā, varat palīdzēt uzlabot likumdošanu
Eiropas Savienībā: sūtīt ierosinājumus, kā varētu vienkāršot un uzlabot Komisijas pašreizējās
iniciatīvas. Varat sniegt ieteikumus, izmantojot vietni “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” . Jūsu
persondatus nenodos trešām personām, ja vien tas nav prasīts likumā.

IZSAKIET VIEDOKLI, KĀ VIENKĀRŠOT
“Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” tīmekļa vietnē privātpersonas, uzņēmumi un organizācijas var sniegt
ieteikumus par to, kā ES tiesību aktus varētu padarīt efektīvākus un lietderīgākus.
Eiropas Komisija izskata visus iesniegtos ierosinājumus, kuri pēc tam var tikt izmantoti, it īpaši kā
daļa no platformas “Gatavi nākotnei” darba, lai noteiktu, kādas darbības Komisijas Normatīvās
atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros var palīdzēt vienkāršot tiesību aktus.

Platforma “Gatavi nākotnei”
Eiropas Komisija Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros 2020. gada
11. maijā izveidoja platformu “Gatavi nākotnei”.

Platformu “Gatavi nākotnei” veido divas grupas:




valdību pārstāvju grupa, kurā ietilpst valstu, reģionālo un vietējo iestāžu un Reģionu komitejas
pārstāvji;
ieinteresēto personu grupa, kurā ietilpst Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas
pārstāvji un ieinteresētās personas, kas pārstāv dažādas intereses (uzņēmumus, it īpaši mazos
un vidējos uzņēmumus, sociālos partnerus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas).

Platforma palīdz Eiropas Komisijai apzināt veidus, kā vienkāršot ES tiesību aktus un mazināt ES
tiesību aktu normatīvo slogu, tai skaitā ar digitalizācijas palīdzību.
Šajā nolūkā platformas “Gatavi nākotnei” dalībnieki vāc datus un pierādījumus un aicina ieinteresētās
personas un iedzīvotājus dot savu ieguldījumu ierosinājumu veidolā, kas saņemti, izmantojot
atsauksmju rīku“Izsakiet viedokli, kā vienkāršot”.
Komisija publisko informāciju platformā “Gatavi nākotnei”, tai skaitā dalībnieku persondatus (vārdus
un uzvārdus, īsus CV, fotogrāfijas un sanāksmju dalībnieku sarakstus), lai informētu par platformas
darbu, sastāvu un darbības rezultātiem.
Jūsu persondatus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai.

Jūsu persondatu apstrāde
Attiecībā uz vietni “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” un platformu “Gatavi nākotnei” Eiropas
Komisijas Ģenerālsekretariāta A2 nodaļa “Izvērtēšana un ietekmes novērtēšana” (“datu pārzinis”) vāc
un apstrādā persondatus:





ciktāl tas vajadzīgs, lai atbildētu uz ieteikumiem, visu korespondenci, kas tiek saglabāta un
reģistrēta Komisijas dokumentu pārvaldības sistēmā (Ares);
lai publiskotu ieteikumus, respondenta valsti un attiecīgā gadījumā respondenta vārdu un
uzvārdu, respondenta kategoriju, organizācijas nosaukumu, veidu un Pārredzamības reģistra
numuru vietnē “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” pārredzamības nolūkos;
lai informētu par platformas darbu, sastāvu un darbības rezultātiem.

Persondatu apstrādes pamatā ir turpmāk izklāstītie likumības iemesli.








Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības
interesēs (5. panta 1. punkta a) apakšpunkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada
23. oktobra Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un
ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001);
Juridiskais pamats apstrādes darbībām, kas tiek veiktas saistībā ar vietni “Izsakiet viedokli, kā
vienkāršot” un platformu “Gatavi nākotnei”, ir Līguma par Eiropas Savienību 11. pants un
Komisijas 2020. gada 11. maija Lēmums C(2020)2977 un Iestāžu nolīguma starp Eiropas
Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas
procesu 19. un 48. punkts.
Persondatus apstrādā arī tādēļ, ka šāda apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu juridisku pienākumu,
kas ir datu pārzinim, proti, lai izpildītu augstāk minēto Komisijas lēmumu.
Turklāt konkrētas apstrādes darbības pamatojas uz datu subjekta skaidru piekrišanu, proti,

o par personu, kas iesniegušas ieteikumus vietnē “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot”,
persondatu publicēšanu (t. i., iesniedzēja vārds un uzvārds, respondenta kategorija,
organizācijas nosaukums un lielums un Pārredzamības reģistra numurs);
o par visu to persondatu apstrādi, kas spontāni sniegti kā daļa no ieteikuma (brīvā teksta
lauks);
o kā arī par katra platformas dalībnieka vārda un uzvārda, īsa CV un fotogrāfijas
publicēšanu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu.
Lūdzam neiekļaut citu privātpersonu persondatus savā “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot”ieteikumā.

Apstrādāto persondatu kategorijas
Attiecībā uz vietni “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” papildus jūsu ieteikumam mēs vācam šādus
datus:





vārds, uzvārds, iesniegšanas valoda un e-pasts, lai pēc jūsu ierosinājuma varētu sniegt jums
atbildi;
izcelsmes valsts, lai labāk izprastu kontekstu, kādā ierosinājums ir izteikts, un to, vai tas ir
saistīts ar īstenošanu vai izpildi valstī:
pārredzamības labad un statistikas vajadzībām — respondenta kategorija, kā arī attiecīgā
gadījumā organizācijas nosaukums, lielums un Pārredzamības reģistra numurs.

Lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas, anonīmas atsauksmes netiek pieņemtas.
Iepriekš izskaidroto iemeslu dēļ visi lauki ir aizpildāmi obligāti, izņemot Pārredzamības reģistra
numuru.
Turklāt, izmantojot tiešsaistes veidlapu, norādiet, vai vēlaties, lai publisko jūsu vārdu, respondenta
kategoriju, organizācijas nosaukumu un lielumu un Pārredzamības reģistra numuru. Jūsu ieteikumu un
izcelsmes valsti publiskos pārredzamības nolūkā, pat ja jūs norādīsiet, ka dodat priekšroku
anonimitātei. Jūsu kontaktinformācija (e-pasta adrese) nekādā gadījumā netiek publiskota.
Lai sniegtu ieteikumus vietnē “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot”, lietotāji tiek aicināti reģistrēties ar
“EU Login” starpniecību (tā ir Eiropas Komisijas Identitātes pārvaldības sistēma, kas savāks un glabās
jūsu persondatus). Sīkāku informāciju lūdzam skatīt īpašajā “EU Login” paziņojumā par privātumu un
apstrādes darbībā “Identitātes un piekļuves pārvaldības sistēma (IAMS)” (atsauces numurs datu
aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā: DPR-EC-031871).
Attiecībā uz platformu “Gatavi nākotnei” var tikt publiskoti vairāki elementi:



katra dalībnieka vārds un uzvārds, īss dzīves apraksts un fotogrāfija;
platformas sanāksmju protokoli: dalībnieka vārds un uzvārds, valsts nosaukums (valdību
pārstāvju grupas gadījumā), pārstāvētā iestāde (ja tie ir Reģionu komitejas un Eiropas
Ekonomikas un sociālo lietu komitejas pārstāvji) un informācija par dalību sanāksmē 2.

Apstrādātos persondatus var atkārtoti izmantot procedūrām ES tiesās, valstu tiesās, Eiropas Ombudā
vai Eiropas Revīzijas palātā.
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https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-03187.
Attiecībā uz persondatu apstrādi platformas sanāksmju organizēšanai un pārvaldībai platformas dalībnieki
pirms sanāksmes saņems atsevišķu paziņojumu par privātumu.
2

Jūsu persondatu drošība, piekļuve informācijai un tās izpaušana
Visi persondati, kurus apstrādā vietnes “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” un platformas “Gatavi
nākotnei” vajadzībām, tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros, kuru darbība atbilst Komisijas
lēmumiem par drošību un Drošības direktorāta pieņemtajiem noteikumiem par šādiem serveriem un
pakalpojumiem. Informācijas saņēmēji ir pilnvaroti Eiropas Komisijas darbinieki pēc principa, ka
informācija ir pieejama tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Darbiniekiem, kas nodrošina IT
atbalstu datubāzei, kurā tiek saglabāti visi ieteikumi, ir piekļuve visai informācijai, ciktāl tas
nepieciešams viņu uzdevumu veikšanai. Vispārīgākus ieteikumus, kas neietilpst platformas pilnvarās,
var nosūtīt citiem Komisijas darbiniekiem, kas nav platformas sekretariāts, lai tie varētu atbildēt vai
pieņemt šo informāciju zināšanai (sīkāku informāciju skatīt dokumentā par apstrādes darbību DPREC-01386 “Pilsoņu jautājumu un sarakstes izskatīšana, pamatojoties uz Labas administratīvās prakses
kodeksa IV nodaļu”). Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus
par konfidencialitāti.



Informāciju var pārsūtīt pa e-pastu ES iestāžu darbiniekiem, kuru pienākumos ietilpst atbilžu
sniegšana uz jūsu jautājumu.
Vietnē “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” ierosinātu ieteikumu var darīt zināmu platformai
“Gatavi nākotnei” turpmāku pasākumu veikšanai.

Persondatus nenodod trešām personām, ja vien tas nav prasīts likumā.
Attiecībā uz vietni “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” jūsu ierosinājums un izcelsmes valsts tiks
nemainītā veidā publiskoti vietnē “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot”. Jūsu vārda un uzvārda,
respondenta kategorijas, organizācijas nosaukuma un lieluma un Pārredzamības reģistra numura
publicēšana ir atkarīga no jūsu izvēles, kā izskaidrots iepriekš.
Attiecībā uz platformas dalībniekiem īsa CV un fotogrāfijas publicēšana ir atkarīga no viņu izvēles, kā
izskaidrots iepriekš.

Datu pārbaude, labošana un dzēšana
Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 ir īpašas tiesības, proti, tiesības piekļūt
saviem persondatiem un tos labot, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības
dzēst savus persondatus, ierobežot savu persondatu apstrādi un iebilst pret datu apstrādi, kā arī tiesības
uz datu pārnesamību.
Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, jums ir tiesības iebilst pret jūsu
persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu.
Attiecībā uz apstrādes darbībām, kuru pamatā ir jūsu piekrišana (sk. sadaļu “Jūsu persondatu apstrāde”
iepriekš), šo piekrišanu varat atsaukt jebkurā brīdī, par to paziņojot datu pārzinim. Atsaukums
neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu.
Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini, proti, Eiropas Komisijas Ģenerāldirektorāta
A2 nodaļu “Izvērtēšana un ietekmes novērtēšana”, rakstot uz šādu e-pasta adresi: SGF4F@ec.europa.eu
Jums ir tiesības jebkurā brīdī saistībā ar jūsu datu apstrādi iesniegt sūdzību vienā no šādām instancēm:
 Komisijas datu aizsardzības speciālists: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu,
 Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU): edps@edps.europa.eu.

Visi pieprasījumi par piekļuvi persondatiem tiks izskatīti viena mēneša laikā. Visi citi pieprasījumi,
kas minēti iepriekš, tiks izskatīti 15 darbdienu laikā. Vajadzības gadījumā minēto laikposmu var
pagarināt vēl par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

Jūsu persondatu glabāšana
To personu persondati, kuras sniedz ieteikumus vietnē “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot”, tiks saglabāti
līdz 2030. gada 31. oktobrim. Pēc šā datuma persondati tiks dzēsti.
Persondatus, kas savākti, izmantojot vietnes “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot”, atsauksmju veidlapu,
galvenokārt izmanto platformas “Gatavi nākotnei” atbalstam. Tomēr Komisija izskatīs ieteikumus, kas
attiecas uz vienkāršošanu un sloga samazināšanu un ko platforma kaut kāda iemesla dēļ neapstrādā.
Tas tiks darīts kā daļa no tās plašākajiem centieniem vienkāršot un samazināt ES tiesību aktu slogu
Normatīvās atbilstības un izpildes programmas (REFIT) ietvaros. Ieteikumus arī turpmāk publiskos
tiešsaistē statistikas nolūkos. Turklāt visa korespondence starp iesniedzējiem (tostarp viņu persondati)
un Komisiju tiek reģistrēta Komisijas dokumentu pārvaldības sistēmā Ares (lūdzam skatīt dokumentu
par apstrādes darbību DPR-EC-00536 “Komisijas dokumentu īstermiņa un vidēja termiņa pārvaldība
un saglabāšana”). Šajā gadījumā glabāšanas periods ir 5 gadi pēc platformas pilnvaru termiņa beigām
2025. gada 31. oktobrī. Šis periods atbilst parastajam Eiropas Komisijas dokumentu saglabāšanas
sarakstam Komisijas līmenī (SEC(2019)900).
Komisijas līmeņa glabāšanas saraksts ir regulatīvs dokuments saglabāšanas grafika veidā, kas nosaka
saglabāšanas un ilgtermiņa konservācijas termiņus dažādu veidu Komisijas dokumentiem. Šis saraksts
ir paziņots Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.
Vēsturisku iemeslu dēļ platformas dalībnieku persondati tiks glabāti tīmekļa vietnē piecus gadus pēc
platformas pilnvaru termiņa beigām. Pēc tam tie tiks dzēsti.

Sīkāka informācija
Komisijas datu aizsardzības speciālists publisko reģistru, kurā iekļautas visas Eiropas Komisijas
veiktās persondatu apstrādes darbības, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam paziņots.
Šī konkrētā persondatu apstrādes darbība ir iekļauta datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ar
šādu atsauces numuru: DPR-EC-00154 - “Izsakiet viedokli, kā vienkāršot” atsauksmju sniegšana un
informācijas publicēšana platformā “Gatavi nākotnei”.
Papildus šim paziņojumam par konfidencialitāti spēkā ir arī šis juridiskais paziņojums.

