INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATU APSTRĀDI, VEICOT JURIDISKO PERSONU UN BANKAS
KONTU APSTIPRINĀŠANU, KĀ ARĪ AR TO SAISTĪTOS FINANŠU DARĪJUMUS

JURIDISKAIS PAMATS UN MĒRĶI
Atbilstoši Regulas Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam
budžetam, 68. panta 1. punktam, kā arī Deleģētās regulas Nr. 1268/2012 par Regulas Nr. 966/2012
piemērošanas noteikumiem 63. un 64. pantam, Budžeta un finanšu direkcija iegūst un reģistrē Jūsu
personas datus, ciktāl tas nepieciešams vadības un grāmatvedības darbībām saistībā ar Jūsu finanšu
attiecībām un līgumattiecībām ar Eiropas Savienības Tiesu (turpmāk tekstā – “Tiesa”).
APSTRĀDĀJAMIE DATI UN DATU SAŅĒMĒJI
Tiesas grāmatvedības sistēmā tiek registrēti šādi dati: vārds, uzvārds, adrese, bankas konts(-i),
bankas iestāde(s), informācija attiecībā uz veiktajiem darījumiem (summas, saņēmēji u.c.).
Piekļuve Jūsu datiem ir Tiesas darbiniekiem, kuriem jānodrošina finanšu un grāmatvedības vadība,
kā arī kompetentajām konsultatīvajām struktūrām (proti, Publiskā iepirkuma padomdevēja komiteja
un finanšu pārkāpumu komisija).
Īpašajos gadījumos iegūtie dati var tikt nodoti arī citiem saņēmējiem, tostarp Tiesas iekšējās
revīzijas dienestam (saistībā ar pienākumiem, kuri iekšējam revidentam uzticēti saskaņā ar Regulas
Nr. 966/2012 98. un 99. pantu), Revīzijas palātai (saistībā ar uzdevumu, kas tai uzticēts atbilstoši
LESD 287. pantam), finanšu pārkāpumu komisijai (Regulas Nr. 966/2012 73. panta 6. punkts) un
Birojam krāpšanas apkarošanai (izmeklēšanas gadījumā, ko veic saskaņā ar Regulu Nr. 883/2013).
TIESĪBAS PIEKĻŪT DATIEM UN TOS LABOT

Lai piekļūtu saviem datiem un, ja nepieciešams, lūgtu izlabot neprecīzus vai nepilnīgus datus, Jūs
varat vērsties pie personas, kura atbildīga par datu apstrādi (skat. Regulas Nr. 45/2001 13. un
14. pantu, kas citēti šī dokumenta pašās beigās).
Jūsu pieteikums, kam pievienota Jūsu identifikācijas dokumenta kopija, var tikt nosūtīts ar
elektronisku vēstuli uz šādu adresi: Fichier_tiers@curia.europa.
Jums ir arī alternatīva iespēja nosūtīt savu pieteikumu personai, kas atbild par datu apstrādi, ar pasta
sūtījumu uz šādu adresi:
Eiroepas Savienības Tiesas
Budžeta un finanšu direkcijas
Grāmatvedības nodaļa
L-2925 Luksemburga
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Sarežģījumu gadījumā Jūs varat vērsties arī pie personas, kuru Tiesa pilnvarojusi veikt datu
aizsardzību (DataProtectionOfficer@curia.europa.eu).
DATU UZGLABĀŠANA
Lai revīzijas mērķiem nodrošinātu iespēju sekot ikviena veiktā maksājuma gaitai un jebkurā brīdī
veikt tā kontroli, grāmatvedības sistēmā reģistrētie dati netiek dzēsti. Budžeta un finanšu direkcija
veic saņemto veidlapu un dokumentu oriģinālsekemplāru arhivēšanu atbilstoši Deleģētās regulas
Nr. 1268/2012 48. pantam un uzglabā tos ne ilgāk kā desmit gadus.
TIESĪBAS VĒRSTIES PIE EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJA

Regulas Nr. 45/2001 32. panta 2. punkts
Tiesiskās aizsardzības līdzekļi
Neatkarīgi no tiesiskās aizsardzības līdzekļiem katrs datu subjekts var iesniegt sūdzību Eiropas datu
aizsardzības uzraudzītājam, ja uzskata, ka viņa [LESD 16. pantā] paredzētās tiesības ir pārkāptas
Kopienas iestādes vai struktūras veiktās personas datu apstrādes rezultātā.
--REGULAS NR. 45/2001 NORMAS ATTIECĪBĀ UZ TIESĪBĀM PIEKĻŪT DATIEM UN LABOT TOS
Regulas Nr. 45/2001 13. pants
Piekļuves tiesības
Datu subjektam ir tiesības bez ierobežojumiem jebkurā laikā un bez maksas no personas, kas atbild
par datu apstrādi, trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, iegūt:
a) apstiprinājumu tam, vai dati, kas uz viņu attiecas, tiek vai netiek apstrādāti;
b) informāciju vismaz par apstrādes nolūkiem, attiecīgo datu kategorijām un saņēmējiem vai
saņēmēju kategorijām, kam datus izpauž;
c) apstrādājamos datus saprotamā formā, kā arī visu pieejamo informāciju par šo datu avotu;
d) informāciju par loģiku, ko ietver visi automatizētās lēmumu pieņemšanas procesi, kuri attiecas uz
datu subjektu.
Regulas Nr. 45/2001 14. pants
Izlabošana
Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai par datu apstrādi atbildīgā persona nekavējoties izlabo
neprecīzus vai nepilnīgus personas datus.
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