Paziņojums par datu aizsardzību saistībā ar tiesību
subjektu un banku kontu atbilstības pārbaudēm
Saskaņā ar 23. pantu Finanšu regulas piemērošanas noteikumos Komisijas grāmatvedības departamenti
jūsu personas datus glabās kopīgā datnē un reģistrēs Komisijas grāmatvedības sistēmā tikai tādā apmērā,
cik nepieciešams tādu finansiālu un līgumisku saistību apstrādei un uzskaitei, kas tiešā vai netiešā veidā ir vai
būs spēkā starp jums un Komisiju.

Kas apkopo personas datus?
Personas datus apkopo jūsu kontaktpersona Komisijas ģenerāldirektorātā, aģentūrā, Eiropas ārējo sakaru
dienestā vai konsultatīvajā struktūrā un nosūta Komisijas grāmatvedības departamentam reģistrēšanai
kopīgā datnē.

Kam ir pieejami personas dati?
Jūsu dati ir pieejami visiem Komisijas, Eiropas Ārējās darbības dienesta, konsultatīvo struktūru vai
aģentūru pilnvarotiem lietotājiem, kas darbojas finanšu un grāmatvedības jomā, un tos var arī nosūtīt
Iekšējās revīzijas dienestam, Revīzijas palātai, Finanšu pārkāpumu komisijai, Krāpšanas apkarošanas
birojam un jebkurai citai iestādei vai jebkurai citai struktūrai, kas atbild par revīziju un izmeklēšanu.

Kā mēs aizsargājam un glabājam personas datus?
Komisijas grāmatvedības pārskatos apkopotajiem datiem Komisijas, konsultatīvo struktūru un aģentūru
pilnvaroti ierēdņi var piekļūt vienīgi, izmantojot lietotāja vārdu un paroli. Līgumā par pakalpojumu kvalitāti,
kas noslēgts ar struktūrvienībām, kuras atbild par budžeta operatīvo izpildi, garantē tādu konfidencialitātes
un institucionālās drošības līmeni, kas atbilst datu aizsardzības tiesību aktiem.

Kā pārbaudīt vai labot savus personas datus?
Ja vēlaties pārbaudīt vai labot savus personas datus, īstenojot tiesības, kas noteiktas 5. nodaļā Regulā
(EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs
un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, jūs varat rakstveidā sazināties ar to Eiropas Savienības
iestādes vai aģentūras departamentu, kurā jūs datus iesniedzāt un kurš ir atbildīgs par to apkopošanu un
tālāku nosūtīšanu uz centralizētu datubāzi. Jums ir arī iespēja rakstveidā vērsties pie Komisijas datu
aizsardzības inspektora (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu), ja jums ir problēmas vai
jautājumi saistībā ar jūsu datu apstrādi.
Lūdzu ņemiet vērā, ka reģistrētie dati tiek grozīti tikai tādos gadījumos, kad tam ir neapstrīdams
pamatojums, ko apliecina dokumentāri pierādījumi.

Cik ilgi mēs glabājam personas datus?
Lai saglabātu revīzijas liecību un iespējas vienmēr saņemt informāciju par veiktajiem maksājumiem,
reģistrētie dati no pārskatiem netiek dzēsti. Jūsu iesniegtās veidlapas un dokumenti tiek arhivēti
elektroniski.

Aizsardzības līdzekļi
Ja saistībā ar jūsu personas datu apstrādi nespējat panākt vienošanos ar datu apstrādes atbildīgo
personu vai ar datu aizsardzības inspektoru, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības
uzraudzītājam.

