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EIROPAS KOMISIJA 
 

 
JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA 

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un 

aizsardzību. 

Apstrādes darbība: Vienotais kontaktpunkts ES finansējuma jomā 

Datu pārzinis: Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU 

ģenerāldirektorāta C 1. nodaļa  “Piekļuve finansējumam” (turpmāk “GROW ĢD C 1. nodaļa” jeb 

“Datu pārzinis”). 
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1. Ievads 

Eiropas Komisija (“Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu 

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 paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie 

tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti, un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu 

persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura 

vērsties, lai īstenotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu 

aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija. 

Turpmāk sniegta informācija par datu pārziņa veikto apstrādes darbību “Vienotais 

kontaktpunkts ES finansējuma jomā”. 

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus 

Datu pārzinis ar ārējā darbuzņēmēja atbalstu, vāc, izmanto un publicē jūsu profesionālo 

kontaktinformāciju, tostarp daļu persondatu, publiski pieejamajā vietnē access2finance.eu, lai 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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tiem uzņēmumiem, kuri vēlas pieteikties uz ES finansiālo atbalstu, palīdzētu sazināties ar ES 

finanšu starpniekiem.   

Pirms tam saņemot piekrišanu, šajā vietnē var tikt izmantotas sīkdatnes persondatu vākšanai 

[https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm].  

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati izmantoti netiks. 

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats 

Jūsu persondatus apstrādājam tāpēc, ka: 

- tas vajadzīgs, lai izpildītu uz pārzini attiecināmas juridiskas saistības (Regulas (ES) 2018/1725 
5. panta 1. punkta b) apakšpunkts), jo īpaši ES Finanšu regulas (ES, Euratom) 201/1046 63. un 
154. pantu, kur prasīts nodrošināt Savienības rīcības un to subjektu pamanāmība, kam uzticēta 
Savienības līdzekļu īstenošana, vai 

- ar skaidri apstiprinošu darbību, parakstot piekrišanas veidlapu, esat devis piekrišanu tam, ka 
tos apstrādā kontaktinformācijas publicēšanas nolūkā. Jebkurā laikā šajā nolūkā sniegto 
piekrišanu varat atsaukt, par to paziņojot rakstiski: GROW-C1@ec.europa.eu.  

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk 

Lai veiktu šo apstrādes darbību, pārzinis ar ārējā darbuzņēmēja atbalstu no jūsu publiskās 
vietnes vāc jūsu profesionālo kontaktinformāciju un iestādes logotipu un apstrādā šādu 
kategoriju persondatus:  

 e-pasta adrese un tālruņa numurs, kas dažos gadījumos ir konkrētas fiziskas personas 
kontaktinformācija. 

 
5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus 

Datu pārzinis jūsu persondatus glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams iepriekš minēto mērķu 
sasniegšanai. Sīkāka informācija par to, cik ilgi tiek glabāti apstrādājamie katras kategorijas 
persondati, norādīta zemāk.  

Finanšu starpnieku kontaktinformācija tiek apstrādāta no ES finanšu instrumenta atbalstītā 
finanšu produkta pieejamības vai investīciju perioda sākuma līdz beigām. Saskaņā ar Komisijas 
līmeņa uzglabājamo dokumentu sarakstu SEC(2012)713 tādiem datiem, kuri varētu būt vajadzīgi 
programmu, finanšu instrumentu un izmēģinājuma projektu netiešai centralizētai pārvaldībai, 
uzglabāšanas termiņš ir 10 gadi. Tomēr mēs atjaunināsim vai dzēsīsim persondatus, ja tie vairs 
nebūs precīzi, jo īpaši, ja būs mainījusies kontaktpersona vai ja tā būs atsaukusi savu piekrišanu. 

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus 

Visi persondati elektroniskā formātā (ES finanšu starpnieku kontaktinformācija) tiek glabāti vai 

nu Eiropas Komisijas vai tās darbuzņēmēju serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas 

saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas 

un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā. 

Komisijas darbuzņēmējiem ir saistoša līguma īpašā klauzula par datu apstrādi Komisijas 

uzdevumā un konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumi, kas izriet no Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas (“VDAR”, Regula (ES) 2016/679) transponēšanas ES dalībvalstīs. 

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus 

pasākumus. Tehniskie pasākumi ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un 

novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem, ņemot vērā 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:32016R0679
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risku, kas saistīts ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību. Organizatoriskie pasākumi 

ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt 

tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt. 

 

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž 

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes 

darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā 

vajadzīga darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanos 

par konfidencialitāti. 

Piekļuve persondatiem ir arī ārējam darbuzņēmējam, kurš palīdz Eiropas Komisijai vākt, lietot un 

publicēt jūsu persondatus vietnē access2finance.eu. 

Ja piekrītat, kontaktinformācija tiek publicēta tīmekļvietnē, lai uzņēmumi, kas piesakās ES 

atbalstītajam finansējumam, varētu ar jums sazināties.  

Sīkdatnes  

 

Sīkdatnes ir īsa teksta datnes, ko tīmekļvietne saglabā lietotāja ierīcē (piemēram, 

datorā, planšetdatorā vai telefonā). Sīkdatnes tiek izmantotas tīmekļvietnes tehniskajai 

darbībai (funkcionālās sīkdatnes) vai statistikas vākšanai (analītiskās sīkdatnes). 

Uz sīkdatnēm, ko Komisija šim nolūkam izmanto jūsu ierīcē, attiecas Komisijas sīkdatņu 

politika, kas izklāstīta šeit: 

https://europa.eu/youreurope/business/cookies/index_en.htm. 

Apmeklējot tīmekļvietni [www.access2finance.eu], mēs saglabāsim pārlūkprogrammas 

vēsturi par jūsu apmeklējumu ne ilgāk kā 13 mēnešus. Pēc tam šī informācija tiks dzēsta. 

Datu vākšana, apkopošana un anonimizēšana tiek veikta Eiropas Komisijas datu centrā, 

ievērojot atbilstošus drošības pasākumus. 

Sīkdatnes saglabā Europa Analytics – tas ir korporatīvs pakalpojums, ar kuru novērtē, cik 

efektīvas un lietderīgas ir Eiropas Komisijas tīmekļvietnes portālā EUROPA. Plašāka 

informācija ir pieejama apstrādes darbību reģistra ierakstā DPR-EC-00685 (Europa 

Analytics). 

Šīs sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai vietne darbotos, taču to iespējošana nodrošinās 

jums labāku pārlūkošanu. Jūs varat dzēst vai bloķēt šīs sīkdatnes, bet, ja to darāt, dažas 

tīmekļvietnes funkcijas var nedarboties kā paredzēts. 

Ar sīkdatnēm saistīto informāciju neizmanto, lai personīgi identificētu datu subjektus, 

un navigācijas datus pilnībā kontrolē Komisija. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas tikai un 

vienīgi šeit aprakstītajiem mērķiem. 

Ja vēlaties, lai jūsu persondati netiktu izmantoti mūsu anonimizētajā un apkopotajā 

statistikā, varat savu izvēli norādīt mūsu sīkdatņu lapā. Konkrētāk, jūs varat pēc 

vēlēšanās kontrolēt un/vai dzēst šīs sīkdatnes. 

Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 13. punktu publiskās iestādes 

(piemēram, Revīzijas palātu, ES Tiesu), kas persondatus var saņemt saistībā ar konkrētu 

izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, par saņēmējiem neuzskata. 
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Tālāka minēto datu apstrāde, kuru veic minētās publiskās iestādes, notiek atbilstoši 

piemērojamajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas atkarīgi no apstrādes nolūka. 

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un 

tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem. 

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs tās varat īstenot 

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) 

noteikumiem ir konkrētas tiesības, jo īpaši tiesības piekļūt jūsu persondatiem, tos labot vai dzēst 

un tiesības ierobežot jūsu persondatu apstrādi. Attiecīgā gadījumā jums ir arī tiesības iebilst pret 

datu apstrādi un tiesības uz datu pārnesamību. 

Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu īpašo situāciju, jums ir tiesības iebilst pret savu 
persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu. 
 

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus datu pārzinim šīs datu apstrādes darbības 

vajadzībām. Jebkurā laikā piekrišanu varat atsaukt, par to datu pārzinim paziņojot rakstiski: 

GROW-C1@ec.europa.eu. Lai arī piekrišanu būsiet atsaucis, datu apstrāde, kas būs veikta pirms 

piekrišanas atsaukšanas, būs likumīga. 

Savas tiesības varat īstenot, sazinoties ar datu pārzini vai – konflikta gadījumā – ar datu 

aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja. Izmantojiet 9. punktā sniegto kontaktinformāciju. 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, 

lūdzu, aprakstiet tās (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts 10. punktā) savā 

pieprasījumā. 

Pieprasījumi par piekļuvi persondatiem tiks izskatīti mēneša laikā. Pārējie iepriekš minētie 
pieprasījumi tiks izskatīti 15 darbdienu laikā. 

9. Kontaktinformācija 

- Datu pārzinis 

Ja vēlaties īstenot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, 

jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par jūsu persondatu vākšanu un 

izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini –  Eiropas Komisijas GROW ĢD C 1. nodaļu 

“Piekļuve finansējumam” pa e-pastu: GROW-C1@ec.europa.eu.  

- Komisijas datu aizsardzības speciālists 

Ja jums ar datu pārzini ir domstarpības par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi 

atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu: DATA-

PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu. 

- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) 

Ja uzskatāt, ka, datu pārzinim apstrādājot jūsu persondatus, ir pārkāptas jūsu tiesības, kas 

noteiktas Regulā (ES) 2018/1725, jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja, proti, iesniegt viņam sūdzību, rakstot uz e-pasta adresi (edps@edps.europa.eu vai 

https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en). 

10. Kur var atrast plašāku informāciju 

mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
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Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes 

darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram varat piekļūt, 

sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu 

atsauces numuru: DPR-EC-00770. 

http://ec.europa.eu/dpo-register

