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LV 

 

 

Paziņojums par privātumu:  

Personas datu apstrāde saistībā ar 

EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai  

 
Uz to personas datu apstrādi, kas savākti konkursam par EESK balvu pilsoniskajai sabiedrībai 

(kandidātu pieteikumi, to vērtēšana, balvas popularizēšana, apbalvošana), attiecas Regula (ES) 

Nr. 2018/1725. 

 

1. Kurš atbild par personas datu apstrādi? 

 

Par personas datu apstrādi atbild Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (būdama datu pārzine).  

 

Atbildīgais dienests ir  

D direkcija – Komunikācija un iestāžu attiecības 

Direktore  

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 

Rue Belliard 99-101  

B-1040 Bruxelles  

E-pasts: civilsocietyprize@eesc.europa.eu  

 

2. Kāds ir datu apstrādes nolūks? 

 

Jūsu personas datus vāc un apstrādā ar mērķi izraudzīties un apbalvot kandidātus un popularizēt EESK 

balvu pilsoniskajai sabiedrībai. 

 

3. Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamats? 

 

Personas datu apstrādi veic, pamatojoties uz Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta 

a) apakšpunktu; tas ir nepieciešams, lai EESK varētu pildīt savus uzdevumus.  

 

Dažus personas datus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu (Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta 

d) apakšpunkts). 

 

Jūsu personas datus apstrādā, pamatojoties arī uz minētās regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu, 

lai nodrošinātu atbilstību ES Finanšu regulai (Regula (ES, Euratom) 2018/1046). 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=LV
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4. Kādi personas dati tiek apstrādāti? 

 

Tiek apstrādāti šādi personas dati: 

 

− vārds, uzvārds; 

− amats; 

− kontaktinformācija (kontaktpersona, e-pasta adrese, tālruņa/faksa numurs, pasta adrese, 

organizācija, mītnes valsts, tīmekļa adrese); 

− PVN maksātāja numurs, organizācijas reģistrācijas numurs, pases numurs, ID numurs;  

− dati un apliecinoši dokumenti, kas saistīti ar izslēgšanu un atbilstības kritērijiem; 

− ar godavārdu apliecināta deklarācija, ka uz kandidātiem neattiecas kāda no izslēgšanas 

situācijām, kas minētas Finanšu regulā. 

 

Noteiktos gadījumos kandidāti tiks lūgti nosūtīt EESK arī šādus datus:  

 

− apliecinošus dokumentus deklarācijai ar godavārdu (apliecības par veiktām sociālā 

nodrošinājuma iemaksām un samaksātajiem nodokļiem, izrakstu no sodu reģistra / izziņu par 

(ne)sodāmību, ID kartes vai pases kopiju u. c.); 

− informāciju par juridisko personu un apliecinošus dokumentus; 

− informāciju par bankas kontu (IBAN un BIC kodus), bankas konta izrakstu; 

− fotogrāfijas un/vai videomateriālus, kas ilustrē balvai izvirzīto iniciatīvu/projektu/programmu. 

 

5. Kas ir jūsu personas datu saņēmēji vai to kategorijas? 

 

Iepriekš aprakstītajā nolūkā piekļuvi minētajiem personas datiem piešķir vai var piešķirt šādām 

personām: 

 

− EESK darbiniekiem, kuri atbild par konkursa procedūru pārvaldību; 

− novērtēšanas komitejas locekļiem, tostarp ārējiem ekspertiem un vērtētājiem, kuri EESK vārdā 

izvērtē pieteikumus; 

− EESK darbuzņēmējiem, kuri EESK uzdevumā vada un popularizē konkursu. Turklāt, ja esat 

iekļauts balvas kandidātu sarakstā, EESK darbuzņēmēji, kuriem uzdots sagatavot tekstu vai 

uzņemt video par balvu un/vai reklamēt balvu un atlasītos kandidātus, var saņemt piekļuvi 

šādiem personas datiem: tās iestādes vai fiziskas personas vārds/nosaukums un 

kontaktinformācija, kura īsteno kandidātu sarakstā iekļauto iniciatīvu, projektu vai 

programmu; balvas kandidātu sarakstā iekļautās iniciatīvas, projekta vai programmas 

nosaukums. Ja esat uzaicināts uz apbalvošanas ceremoniju, darbuzņēmēji / ekonomikas 

dalībnieki, kas EESK uzdevumā organizē uzaicināto personu ceļojumu un uzturēšanos, 

papildus iepriekš minētajiem datiem var saņemt piekļuvi jūsu ID kartes/pases numuram un/vai 

kopijai; 

− sabiedrībai kopumā. Ja jums piešķirta EESK balva, turpmāk minētie personas dati tiks 

publiskoti (cita starpā izmantojot paziņojumus presei, tīmekli un/vai sociālos plašsaziņas 

līdzekļus) saskaņā ar EESK pienākumu publicēt informāciju par to konkursu uzvarētājiem, 

kurus finansē no Eiropas Savienības budžeta: apbalvoto iniciatīvu, projektu vai programmu 

īstenojošās iestādes nosaukums / fiziskas personas vārds, uzvārds un kontaktinformācija; 
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iniciatīvas, projekta vai programmas nosaukums; piešķirtās balvas apmērs. Tiks publiskotas 

arī fotogrāfijas un videomateriāli, kas saistīti ar balvas piešķiršanu un ar apbalvotajām 

iniciatīvām, projektiem vai programmām. Attiecībā uz kandidātiem, kam balva nav piešķirta, 

EESK var publiskot kandidātu (pilsoniskās sabiedrības organizāciju vai fizisku personu) 

nosaukumus/vārdus, informāciju par kandidātu īstenoto pasākumu nosaukumu un saturu, 

dzīvesvietas vai reģistrācijas valsti un URL uz kandidātu oficiālo tīmekļa vietni vai publisko 

profilu. Jebkurus papildu datus par kandidātiem, kuriem balva nav piešķirta, var publiskot 

tikai tad, ja attiecīgā iestāde/persona ir devusi rakstisku apzinātu piekrišanu;  

− EESK juridiskajam dienestam un kompetentajām tiesām strīda gadījumā;  

− personām un struktūrvienībām, kuras saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem veic 

uzraudzību, revīziju vai pārbaudes (piemēram, iekšējiem revidentiem, Finanšu pārkāpumu 

paneļkomitejai, kas minēta Finanšu regulas 93. pantā, Izslēgšanas paneļkomitejai, kas minēta 

Finanšu regulas 143. pantā, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai — OLAF); 

− Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkos jūsu personas datus var nodot iekšējās 

revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un 

EESK un ES struktūru kredītrīkotājiem. 

 

6. Vai jūsu personas datus nosūta uz trešām valstīm (kas nav ES dalībvalstis) vai 

starptautiskām organizācijām? 

 

Jūsu personas datus nesūtīs nevienai trešai valstij (kas nav ES dalībvalsts) vai starptautiskai 

organizācijai. 

 

7. Kā jūs varat izmantot savas tiesības? 

 

Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem. Jums ir arī tiesības pieprasīt labot vai dzēst 

datus vai ierobežot savu personas datu apstrādi.  

 

Attiecīgā gadījumā jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Jums ir arī tiesības jebkurā 

laikā atsaukt savu piekrišanu. 

 

Īpaša uzmanība jāpievērš sekām, kādas rada prasība dzēst datus, iebildumi pret datu apstrādi un 

piekrišanas atsaukšana, jo to rezultātā var mainīties konkursa nosacījumi vai notikt izslēgšana. 

 

Savus jautājumus varat sūtīt uz e-pasta adresi civilsocietyprize@eesc.europa.eu. Pieprasījumu izskatīs 

15 darbdienu laikā. 

 

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam (edps@edps.europa.eu), ja 

uzskatāt, ka EESK, apstrādājot jūsu personas datus, ir pārkāpusi jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā 

(ES) Nr. 2018/1725.  

 

8. Cik ilgi jūsu personas dati tiek glabāti? 

 

− Lietas, kas saistītas ar konkursa procedūrām, tostarp personas dati, tiek glabātas dienestā, kurš 

atbild par procedūru, līdz tās pabeigšanai, un pēc tam arhīvos — vēl vismaz 5 gadus no dienas, 

kurā Eiropas Parlaments ir apstiprinājis tā finanšu gada budžeta izpildi, uz kuru attiecas balvas 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
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izmaksa (sk. Finanšu regulas 75. pantu). Neizraudzīto kandidātu datus uzglabā tikai 5 gadus 

pēc balvas piešķiršanas; 

− līdz varbūtējas revīzijas, administratīvas izmeklēšanas vai tiesas izmeklēšanas beigām, ja kāda 

no tām ir uzsākta pirms iepriekšminētā termiņa beigām; 

− Kad būs pagājuši iepriekš minētie termiņi, procesuālos dokumentus, kuri saistīti ar balvu 

datnēm un no kuriem izņemti personas dati, nosūtīs ES vēsturiskajiem arhīviem tālākai 

uzglabāšanai. Neatlasītās lietas tiek iznīcinātas. 

 

9. Vai savāktos personas datus izmanto automatizētai lēmumu pieņemšanai, kā arī 

profilēšanai? 

 

EESK neizmantos jūsu personas datus, lai pieņemtu automatizētu lēmumu par jums. Automatizēti 

lēmumi ir bez cilvēka iejaukšanās pieņemti lēmumi.  

 

10. Vai jūsu personas datus tālāk apstrādās citā nolūkā, nevis tajā, kādam dati tika iegūti? 

 

Nē. Ja radīsies šāda nepieciešamība, EESK lūgs jums rakstisku, apzinātu piekrišanu.  

 

11. Ar ko varat sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā? 

 

Ja jums ir jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, sazinieties ar dienestu, kas atbild par jūsu 

personas datu apstrādi (civilsocietyprize@eesc.europa.eu). Jūs varat jebkurā laikā sazināties ar EESK 

datu aizsardzības inspektoru (data.protection@eesc.europa.eu) un/vai Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāju (edps@edps.europa.eu). 

 

_____________ 

 

mailto:data.protection@eesc.europa.eu
http://edps.europa.eu/
http://edps.europa.eu/
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