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EIROPAS KOMISIJA 
 

 

JŪSU PERSONDATU AIZSARDZĪBA 

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

aizsardzību. 

Apstrādes darbība: Eiropas profesionālās kartes (EPC) personiskais konts un lietotne 

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

ģenerāldirektorāta E.4 nodaļa “Atbilstības veicināšana” (tālāk tekstā “GROW ĢD E.4 nodaļa” jeb 

“Datu pārzinis”). 
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1. Ievads 

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

jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus 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 visu sniegto 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 izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu 

aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.  

Zemāk ir izklāstīta informācija par apstrādes darbību “Eiropas profesionālās kartes (EPC) 

personiskais konts un lietotne”, kuru īsteno datu pārzinis. 

2. Kāpēc un kā apstrādājam jūsu persondatus 

EPC ir elektroniska procedūra, ar kuras palīdzību tiek nokārtotas administratīvās formalitātes, 
kas saistītas ar jūsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ES/EEZ valstī, kurā vēlaties strādāt 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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ilgstoši (uzņēmējvalstī) vai kurā vēlaties izpildīt prasības, lai varētu strādāt īslaicīgi vai periodiski 
(atbilstīgi Direktīvai 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu). 

Datu pārzinis apstrādā jūsu persondatus tāpēc, lai varētu jums ļaut pieprasīt Eiropas 

profesionālo karti (EPC) ar EPC tiešsaistes rīka palīdzību. Lai pieprasītu EPC karti, jums vispirms 

jāizveido “EU Login” konts (tā ir autentificēšanas sistēma, kuru izmanto Eiropas Komisija). No 

“EU Login” konta varat droši piekļūt EPC kontam, kurā sniegsit savus persondatus, 

kontaktinformāciju un strādāsit ar EPC pieprasījumiem. “EU Login” paziņojums par 

konfidencialitāti atrodams te: https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Kad iesniegsiet EPC pieprasījumu, to kopā ar jūsu persondatiem iekšējā tirgus informācijas 

sistēmā (IMI) pārsūtīs apstrādei uz attiecīgo kompetento iestādi. Vispirms pieprasījumu pārsūta 

atbildīgajai iestādei jūsu izcelsmes valstī. Kad izcelsmes valsts iestāde būs pārbaudījusi jūsu 

pieprasījumu, tā to pārsūtīs uzņēmējvalsts atbildīgajai iestādei. Ja izcelsmes valsts atbildīgā 

iestāde, iepazinusies ar jūsu pieprasījumu, nospriedīs, ka to patiesībā vajadzētu IMI sistēmā 

izskatīt citai izcelsmes valsts iestādei, tā jūsu pieprasījumu pārsūtīs attiecīgajai iestādei. 

Jūsu persondatu apstrādi IMI sistēmā reglamentē IMI regula un saistītais ieraksts DPR-EC-00373. 

Jūsu datus neizmantos ne automatizētai lēmumu pieņemšanai, ne profilēšanai. 

Jūsu persondatus glabā Eiropas Komisijas serveros. 

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats 

EPC procedūrā notiekošās datu apstrādes juridiskais pamats ir izklāstīts  

 Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu1 4. panta b) apakšpunkta 1. 

sadaļā un 4. panta e) apakšpunktā,  

 Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/983 par Eiropas profesionālās kartes 

izdošanu un brīdināšanas mehānisma piemērošanu saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK 3. 

pantā2, 

 Regulas (ES) Nr. 1024/2012 (“IMI regulas”) pielikuma 2. punktā. 

Turklāt tad, kad iesniedzat lūgumu jums izsniegt EPC karti, jūs tiešsaistes rīkā sniedzat skaidru 

piekrišanu jūsu persondatu apstrādei IMI sistēmā. 

Atbilstoši Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 1. punkta b) un d) apakšpunktam persondatu 

apstrādes darbības saistībā ar EPC ir nepieciešamas un likumīgas. 

4. Kādus persondatus mēs vācam un tālāk apstrādājam 

Lai veiktu šo apstrādes darbību, datu pārzinis apstrādā šādu kategoriju persondatus, kurus esat 

sniedzis jūs (ar * atzīmēti neobligāti dati).  

 vārds, uzvārds, dzimtais uzvārds*, dzimšanas datums, dzimšanas vieta, pilsonība; 

 identitātes apliecinājums (piemēram, pases vai personas apliecības numurs un derīguma 
termiņš*); 

 kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs, pasta adrese*, dzīvesvietas valsts, 
valoda, kurā vēlaties saņemt automātiskos e-pastus, runātās valodas*); 

 informācija par konkrētiem EPC pieprasījumiem. Pienācīgi pamatotos gadījumos, ja runa 
ir par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu Direktīvas 2005/36/EK 7. panta 2. punkta 

                                                 
1 OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp; 

2 OV L 159, 25.6.2015., 27. lpp.; 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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izpratnē, uzņēmējvalsts var pieprasīt sniegt ziņas par apdrošināšanu vai paziņojumu par 
valodu zināšanām*; 

 apliecinošie dokumenti, ko dalībvalstis var pieprasīt saskaņā ar Direktīvu 2005/36/EK un 
Īstenošanas regulu 2015/983.  

Turklāt kompetentās iestādes, kas apstrādā jūsu EPC pieprasījumus IMI sistēmā, var tam 
pievienot vēl citus persondatus, piemēram: 

 prasītie apliecinošie dokumenti, kurus iestādes var izsniegt pašas; 

 informācija par to, vai persona saukta pie disciplināratbildības / saņēmusi kriminālsodu, 
kas novedis pie aizlieguma vai ierobežojumiem veikt attiecīgo profesionālo darbību 
(atbilstīgi Direktīvas 2005/36/EK 4e pantam un Regulas (ES) 2016/679 10. pantam. Proti, 
informācija par attiecīgo profesiju, lēmumu pieņēmušo valsts iestādi, valsti, kurā šis 
lēmums pieņemts, disciplinārsoda veidu un ilgumu vai kriminālsoda veidu (pagaidu vai 
pastāvīgs). 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus 

Jūsu persondatus glabās, līdz pieprasīsit sava EPC konta dzēšanu. To varat darīt jebkurā brīdī EPC 

konta sadaļā "Mans konts".  

Ja nekad neesat iesniedzis EPC pieprasījumu un pieprasāt dzēst savu kontu, visi dati uzreiz tiks 

izdzēsti.  

Ja pieprasāt dzēst kontu, kad jau esat iesniedzis vismaz vienu pieprasījumu IMI, tad pieprasījumi 

(kopā ar EPC sertifikātiem, ja tādi būs) tiks atzīmēti kā atsaukti, un par to paziņos attiecīgajām 

iestādēm. Jūsu persondati IMI sistēmā būs redzami vēl sešus mēnešus pēc tam, kad iestādes IMI 

būs apstiprinājušas jūsu konta dzēšanas pieprasījumu. Tad dati tiks bloķēti vēl uz 30 mēnešiem 

(IMI saskarnē tiem vairs nevarēs piekļūt) un, paejot šim laikam, tiks izdzēsti pilnībā (saskaņā ar 

IMI regulu).  

Anonimizētie EPC pieprasījuma dati paliks IMI sistēmā statistikas vajadzībām.  

Jūsu EPC konta dzēšana neietekmē jūsu “EU login” kontu.  

Pēc EPC konta dzēšanas varat izdzēst arī savu “EU login” kontu, atverot saiti “Mans konts” “EU 

login” sākumlapā. 

6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu persondatus 

Visi persondati elektroniskā formātā (e-pasta vēstules, dokumenti, datubāzes, augšupielādētu 

dokumentu kopumi utt.) tiek glabāti Eiropas Komisijas 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. 

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

pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar persondatu apstrādi un apstrādāto datu būtību 

saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus 

kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver 

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

pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt. 

Turklāt ikvienam IMI lietotājam jāievēro organizācijas līmeņa drošības pasākumi, kas attiecas uz 

persondatu apstrādi saskaņā ar valsts tiesību aktiem (kā paskaidrots ierakstā DPR-EC-00373). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž 

Jūsu EPC konts ir pieejams tikai jums, tas ir privāts, un to aizsargā jūsu personiskie “EU Login” 

akreditācijas dati. Ja radusies ar jūsu kontu saistīta tehniska/IT problēma, varat sazināties ar 

savas valsts palīdzības dienestu, lai lūgtu risinājumu.  

Iesniedzot EPC pieprasījumu, tas (arī jūsu persondati) IMI sistēmā tiks nodots jūsu izcelsmes 

valsts atbildīgajai iestādei (sk. saistīto ierakstu par persondatu apstrādi DPR-EC-00373). Kad 

izcelsmes valsts iestāde būs pārbaudījusi jūsu pieprasījumu, tā to pārsūtīs uzņēmējvalsts 

atbildīgajai iestādei. Ja atbildīgā iestāde, iepazinusies ar jūsu pieprasījumu, nospriedīs, ka to 

patiesībā vajadzētu izskatīt citai IMI iestādei, tā jūsu pieprasījumu pārsūtīs attiecīgajai iestādei.  

Atbildīgās iestādes ieceļ dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 2005/36/EK 4.a panta 6. punktu. Jūsu 

dati IMI būs pieejami tikai tām iestādēm, kas faktiski izskata jūsu pieprasījumu. Lai gan dati 

faktiski atrodas Eiropas Komisijas serveros, Eiropas Komisijai jūsu dati nav pieejami. 

Savāktā informācija netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos 

gadījumos, kad tas ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem. 

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot 

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

konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem un tos labot, ja jūsu 

persondati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Attiecīgā gadījumā  jums ir tiesības dzēst savus persondatus, 

ierobežot to apstrādi un tiesības iebilst pret to apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. 

Pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu konkrēto situāciju, jums ir tiesības iebilst pret jūsu 

persondatu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 5. panta 

1. punkta b) apakšpunktu.  

Jūs esat piekritis sniegt savus persondatus datu pārzinim, lai tas varētu veikt šo apstrādes 

darbību. Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, par to informējot datu pārzini, kā 

paskaidrots 5. punktā augstāk. Atsaukums neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas veikta 

pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu. 

Visiem saviem persondatiem varat piekļūt tieši savā EPC kontā. Tur savus persondatus varat 

mainīt, kamēr vēl neesat iesniedzis pirmo EPC pieprasījumu. Kad pieprasījums būs iesniegts, tajā 

varēsit mainīt tikai kontaktinformāciju, bet pārējos persondatus vairs ne. Taču varat izmantot 

atjauninājuma pieprasīšanas funkciju, lai jūsu persondatus mainītu iestādes, kas apstrādā jūsu 

pieprasījumu.   

Par persondatu dzēšanu sk. 5. punktu augstāk.  

Ja rodas domstarpības par jūsu persondatiem, varat sazināties ar datu pārzini vai (konflikta 

gadījumā) Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālistu vai ar Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāju, izmantojot 9. punktā sniegto kontaktinformāciju. 

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 savu persondatu vākšanu un 

izmantošanu, varat sazināties ar datu pārzini: 

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts 

(GROW ĢD), Atbilstības veicināšanas (E.4) nodaļa, e-pasts: GROW-IMI@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) 

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja, piemēram, iesniegt viņam 

sūdzību (edps@edps.europa.eu vai https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-

supervisor/complaints_en), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ 

ir pārkāptas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725. 

10. Kur var atrast sīkāku informāciju 

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes 

darbību sarakstu, kuras ir reģistrētas un par kurām viņam ir paziņots. Sarakstam var piekļūt, 

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

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

atsauces numuru: DPR-EC-00373. 
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