
Vai es varu iebilst pret manu datu apstrādi?

Jums ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret Jūsu
personas datu apstrādi neatliekamu un
likumīgu iemeslu dēļ.

Jums ir arī tiesības būt informētam pirms jūsu
datus pirmo reizi izpauž trešām personām vai
pirms tos izmanto trešo personu vārdā tirgus
izpētē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu
izpaušanu vai izmantošanu.

Ko es varu darīt, ja rodas problēmas?

· Pirmkārt, pārliecinieties, vai tiek īstenotas Jūsu
tiesības tajā Kopienas iestādē vai struktūrā, kas
ir atbildīga par datu apstrādi.

· Ja nesaņemat atbildi vai saņemtā atbilde neap-
mierina, tad jāsazinās ar attiecīgās iestādes vai
struktūras datu aizsardzības inspektoru (datu
aizsardzības inspektoru saraksts atrodas Eiropas
datu aizsardzības uzraudzītāja tīmekļa vietnē,
skat. zemāk).

· Visbeidzot, Jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas
datu aizsardzības uzraudzītājam, kas izskatīs
Jūsu pieprasījumu un veiks vajadzīgos
pasākumus.

· Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja lēmu-
mus var apstrīdēt Eiropas Kopienu Tiesā.

Sīkāka informācija:

www.edps.eu.int

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
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ATSLĒGVĀRDI

• Personas dati
Jebkura informācija par identificētu vai
identificējamu personu, ko var tieši vai netieši
identificēt, jo īpaši atsaucoties uz
identifikācijas numuru. Šāda informācija var
būt, piemēram, uzvārds, dzimšanas datums,
tālruņa numurs, biometriskie dati, dati par
veselības stāvokli, informācija par profesionālo
karjeru utt.

• Datu apstrāde
Jebkura ar personas datiem veikta darbība, ko
veic ar automatizētiem līdzekļiem vai bez
tiem: vākšana, reģistrēšana, pārveidošana,
apskate, izpaušana u.t.t.

• Par datu apstrādi atbildīgā
iestāde

Kopienas iestāde vai struktūra (piemēram,
Komisija, Parlaments, Padome vai kāda
aģentūra) vai ģenerāldirektorāts,
struktūrvienība vai cita administratīva vienība,
kas rīkojas tās vārdā un nosaka datu apstrādes
mērķus un līdzekļus.

JŪSU TIESĪBAS

Vai es varu uzzināt, vai Kopienas iestāde vai
struktūra apstrādā datus, kas attiecas uz mani?

Jā. Par apstrādi atbildīgajai iestādei attiecīgajām
personām pirms vai tiklīdz dati ir reģistrēti ir
jāsniedz informācija, jo īpaši:

– par apstrādi atbildīgās personas identitāti;
– par datu apstrādes mērķi;
– par datu saņēmējiem;
– par attiecīgo personu tiesībām.

Vai es varu pārbaudīt datus, kurus attiecībā uz
mani apstrādā iestādes?

Jums ir tiesības bez maksas no personas, kas atbild
par datu apstrādi:

– piekļūt Jūsu personas datiem un attiecīgajai
informācijai par datu apstrādi;

– panākt, ka tiek laboti neprecīzi vai nepilnīgi dati;
– panākt datu bloķēšanu, ja datu precizitāte ir

apstrīdēta;
– panākt, lai izdzēš datus, ja to apstrāde nav

likumīga;
– panākt, lai par jebkādu jūsu datu dzēšanu,

labošanu vai bloķēšanu paziņo trešām personām,
kurām dati ir izpausti.

Regula (EK) Nr. 45/2001
Regula (EK) Nr. 45/2001 (OV L 8, 12.1.2001.) īsteno
EK dibināšanas līguma 286. pantu, nodrošinot
tiesisko pamatu personas datu apstrādei Kopienas
iestādēs un struktūrās.

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs ir neatkarīga
uzraudzības iestāde, kas uzrauga un nodrošina gan
Regulas (EK) Nr. 45/2001 aizsardzību, gan ar
personas datu saistītu Kopienas tiesību aktu
piemērošanu.
Viņš sniedz padomus Kopienas iestādēm un
struktūrām, kā arī ieinteresētām personām jebkurā
jautājumā, kas attiecas uz personas datu apstrādi.

Datu aizsardzības inspektori
Regulā (EK) Nr. 45/2001 ir paredzēts, ka katrā
Kopienas iestādē vai struktūrā ir datu aizsardzības
inspektori. Šie inspektori nodrošina, ka Regulas
piemēro un rūpējas, lai datu apstrāde neapdraudētu
attiecīgo personu tiesības un brīvības.
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