INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ
APSAUGOS
–
EUROPOS SĄ JUNGOS TEISINGUMO TEISMAS
Kiekvienas turi teisę į asmens duomenų apsaugą.
Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis
taikomas Reglamentas 2018/1725 (OL L 295, 2018, p. 39).
Šiame pranešime paaiškinama, kodėl ir kaip Jūsų duomenys naudojami tvarkymui.
Kas yra atsakingas už duomenų tvarkymą?
Teisingumo Teismo biblioteka yra duomenų valdytoja, atsakinga už šį duomenų
tvarkymą.
Kodėl mums reikia Jūsų duomenų?
Mums reikia šių Jūsų duomenų: Jūsų pavardės ir vardo, Jūsų statuso (institucija /
universitetas), numatomos naudojimosi biblioteka trukmės per ateinančius dvylika
mėnesių ir elektroninio pašto adreso. Šie duomenys reikalingi tam, kad Jums būtų
suteikta galimybė naudotis biblioteka išdavus išankstinį leidimą.
Šis tvarkymas reikalingas, kad biblioteka galėtų vykdyti savo užduotį ir visų pirma kad ja
galėtų naudotis tam tikras sąlygas atitinkantys išorės naudotojai.
Jeigu pageidaujate nepateikti savo duomenų, Jūs negalite patekti į Teisingumo Teismo
biblioteką.
Kas turi teisę susipažinti su Jūsų duomenimis?
Jūsų duomenys nėra prieinami viešai. Tik Teisingumo Teismo biblioteka turi teisę
susipažinti su Jūsų asmens duomenimis.
Kiek laiko Jūsų duomenys saugomi?
Jūsų asmens duomenys saugomi vienus metus.
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Kokios yra Jūsų teisės?
Remiantis taikomomis taisyklėmis, Jūs turite teisę prašyti duomenų valdytojo suteikti
galimybę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti arba apriboti
tvarkymą.
Be to, dėl svarbių priežasčių, susijusių su Jūsų konkrečia situacija, galite prieštarauti
duomenų tvarkymui.

Kaip pasinaudoti savo teisėmis? Į ką kreiptis?
Su duomenų valdytoju galite susisiekti tokiu būdu:
Kontaktinė forma:
Pašto adresas:

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/contacts
Cour de justice de l’Union européenne
Rue du Fort Niedergrünewald
L-2925 Luxembourg
LUXEMBOURG

Į Jūsų prašymą atsakysime kuo greičiau ir bet kuriuo atveju per vieno mėnesio terminą.
Prireikus šis terminas gali būti pratęstas.
Taip pat galite kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo duomenų apsaugos
pareigūną: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/T5_5133/
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Jeigu manote, kad tvarkant Jūsų asmens duomenis nesilaikyta Reglamento 2018/1725,
turite teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.
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