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PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU 
PERSONAS DATU APSTRĀDE SAISTĪBĀ AR PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS 

BALVAS KONKURSU 
 
 

1. Konteksts un par datu apstrādi atbildīgā persona 
 
Tā kā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (turpmāk – EESK) apkopo un apstrādā 
personas datus, tai 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. 
 
Datu apstrādes darbības ir par datu apstrādi atbildīgās personas pārziņā: 
 

Peter Lindvald Nielsen 
Komunikācijas daļas vadītājs  
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja 
Rue Belliard 99-101, B-1040 Bruxelles  
E-pasts: civilsocietyprize@eesc.europa.eu 

 

2. Kādus personas datus mēs vācam, kādam nolūkam, uz kāda juridiska pamata un ar 
kādiem tehniskajiem līdzekļiem? 

Personas datu veidi 

Apkopotie un pēc tam apstrādātie personas dati attiecas uz kandidātu. Informācija var būt 
saistīta ar šādiem datiem: 

• 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; 
• informācija, kas vajadzīga atbilstības kritēriju novērtējumam; 
• apliecinājums ar goda vārdu, ka uz viņiem neattiecas kāda no izslēgšanas situācijām, 

kas minētas Finanšu regulā. 
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Pēc EESK pieprasījuma īpašos gadījumos kandidāti arī tiks lūgti nosūtīt tai šādus datus, kurus 
tā apkopos un apstrādās:  

• apliecinošus dokumentus deklarācijai ar godavārdu (apliecības par veiktām sociālā 
nodrošinājuma iemaksām un samaksātajiem nodokļiem, izraksts no sodu reģistra / 
labas uzvedības apliecība utt.); 

• 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. 
 

Mērķis 

Kad attiecīgais dienests būs saņēmis jūsu pieteikumu, jūsu personas dati tiks savākti un 
apstrādāti EESK konkursa procedūru pārvaldības un administrēšanas nolūkā. 
 

Juridiskais pamats 

Juridiskais pamats personas datu apstrādei ir šāds: 
• Regulas 45/2001 5. panta a) apakšpunkts: “[A]pstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu 

uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz Eiropas Kopienu dibināšanas 
līgumiem vai citiem juridiskiem aktiem, kuri pieņemti uz šo līgumu pamata, vai, 
likumīgi īstenojot oficiālas pilnvaras, kas uzticētas Kopienas iestādei vai struktūrai”; 

• Regulas 45/2001 5. panta d) apakšpunkts: “[D]atu subjekts nepārprotami ir devis savu 
piekrišanu”. 

 

Tehniskie līdzekļi 

Jūsu personas dati tiek nodoti, kad jūs iesniedzat savu iesniegumu/pieteikumu.  
Informācija tiek apkopota datnēs, kas tiek uzglabātas atsevišķā, drošā sistēmā. Informāciju 
apstrādā EESK personāls par datu apstrādi atbildīgās personas pārziņā. 
 

3. Kam ir pieejami jūsu personas dati, un kam tie tiek izpausti? 
Iepriekš aprakstītajā nolūkā piekļuvi jūsu personas datiem piešķir vai var piešķirt šādām 
personām: 

• EESK darbiniekiem, kuri atbild par konkursa procedūru pārvaldību; 
• vērtētājiem, kuri atbild par pieteikumu novērtēšanu; 
• sabiedrības locekļiem: ja jums tiks piešķirta EESK balva, turpmāk minētie personas dati 

tiks publiskoti (cita starpā izmantojot tīmekli un/vai sociālos plašsaziņas līdzekļus) 
saskaņā ar EESK pienākumu publicēt informāciju par to konkursu uzvarētājiem, ko 
finansē no Eiropas Savienības budžeta: iniciatīvas, projekta vai programmas, par ko 
piešķirta balva, īstenojošās organizācijas nosaukums / fiziskas personas vārds, uzvārds 
un kontaktinformācija; iniciatīvas, projekta vai programmas nosaukums; piešķirtās 
balvas summa. Turklāt fotogrāfijas un videomateriāli, kuri saistīti ar balvu piešķiršanu 
un iniciatīvām, projektiem vai programmām, par ko piešķirta balva, tiks arī publiskoti. 
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Attiecībā uz kandidātiem, kam netiek piešķirta balva, EESK saskaņā ar konkursa 
noteikumiem var publiskot kandidātu (organizāciju vai fizisku personu) 
nosaukumus/vārdus un to darbības. Jebkurus papildu datus par kandidātiem, kuriem 
nav piešķirta balva, var publiskot tikai tad, ja attiecīgā organizācija/persona ir devusi 
rakstisku apzinātu piekrišanu.  

• Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkos jūsu personas datus var nodot iekšējās 
revīzijas dienestiem, Eiropas Revīzijas palātai, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai 
un EESK un Savienības struktūru kredītrīkotājiem. 

 

4. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu datus? 
Apkopotie personas dati un visa ar tiem saistītā informācija tiek glabāta EESK telpās un 
serveros. Tikai kompetentajiem EESK darbiniekiem ir piekļuve šīm telpām un serveriem. 
 

5. Kā jūs varat pārbaudīt, izmainīt vai izdzēst savus datus? 
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, labot neprecīzus vai nepilnīgus personas 
datus, bloķēt (noteiktos apstākļos) savu personas datu apstrādi, iebilst pret savu datu apstrādi 
un pieprasīt izdzēst jūsu personas datus (ja tie ir apstrādāti nelikumīgi). Savus pieprasījumus 
varat adresēt par datu apstrādi atbildīgajai personai. Pieprasījumu izskatīs 15 darbdienu laikā.  
 
Īpaša uzmanība jāpievērš sekām, kādas ir prasībai izdzēst datus, jo tās rezultātā var mainīties 
konkursa nosacījumi vai notikt izslēgšana. 
 

6. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus? 
Jūsu personas dati tiek glabāti atbilstīgi šādai kārtībai: 

• lietas, kas saistītas ar konkursa procedūrām, tostarp personas dati, tiek glabātas 
dienestā, kurš atbild par procedūru, kamēr tā ir pabeigta, un pēc tam arhīvos vēl 
10 gadus pēc balvas piešķiršanas; tomēr neizraudzīto kandidātu dati tiks saglabāti tikai 
5 gadus pēc balvas piešķiršanas; 

• līdz iespējamas revīzijas, administratīvas vai tiesas izmeklēšanas beigām, ja kāda no 
tām ir uzsākta pirms iepriekšminētā termiņa beigām. 

 

7. Kontaktinformācija 
Ja jums radušies jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzam tos sūtīt par datu apstrādi 
atbildīgajai personai (civilsocietyprize@eesc.europa.eu).  
 

8. Aizsardzības līdzekļi 
Jūs varat jebkurā laikā sazināties arī ar EESK datu aizsardzības inspektoru 
(data.protection@eesc.europa.eu) un/vai Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju 
(edps@edps.europa.eu).  


