INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ
APSAUGOS
Kiekvienas asmuo turi teisę į asmens duomenų apsaugą.
Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros tvarko asmens duomenis,
vadovaudamosi Reglamentu (ES) 2018/1725 (OL L 295, 2018, p. 39).
Šiame pranešime paaiškinama, kodėl ir kaip Jūsų duomenys naudojami juos tvarkant.

CURIA SVETAINĖS KONTAKTINĖ FORMA
Kas yra duomenų valdytojas?
Duomenų valdytojas yra Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.
Kodėl mums reikia Jūsų duomenų?
Kad galėtų bendrauti su visuomene, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas parengė
kontaktinę formą, leidžiančią visuomenei susisiekti su jo tarnybomis.
Atsakymus pateiks institucijos tarnyba, kuri, atsižvelgdama į užklausos dalyką, gali
geriausiai į ją atsakyti.
Kas turi teisę susipažinti su Jūsų duomenimis?
Jūsų duomenis tvarko tik institucijos tarnybos.
Kiek laiko Jūsų duomenys saugomi?
Žinutės saugomos penkerius metus, siekiant užtikrinti pateiktų atsakymų nuoseklumą ir
atsakyti į vėlesnes užklausas.
Kokios yra Jūsų teisės?
Remiantis asmens duomenų apsaugos srityje taikomomis taisyklėmis, Jūs turite teisę
prašyti suteikti galimybę susipažinti su savo duomenimis, taip pat prireikus prašyti juos
ištaisyti, ištrinti arba apriboti jų tvarkymą.
Be to, dėl su Jūsų konkrečia situacija susijusių priežasčių galite prieštarauti dėl

1

duomenų tvarkymo.
Kaip pasinaudoti teisėmis, kad būtų apsaugoti Jūsų asmens duomenys? Į ką
kreiptis?
Su Jūsų pirminę užklausą nagrinėjusia tarnyba galite susisiekti taip:
–

pasinaudodami Curia svetainės kontaktine forma; tuo atveju išskleidžiamajame
sąraše turite pasirinkti tą patį dalyką, kurį pasirinkote, pateikdami pirminę
užklausą;
arba

–

atsakydami į žinutę, kurią gavote kaip atsakymą į savo pirminę užklausą.

Į Jūsų prašymą, pateiktą įgyvendinant teisę į duomenų apsaugą, bus atsakyta kuo
greičiau, iš esmės per vieno mėnesio terminą. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas.
Taip pat galite kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo duomenų apsaugos
pareigūną, pasinaudodami kontaktine forma ir joje pasirinkdami „Mano klausimas
susijęs su: ES Teisingumo Teismo atliekamu mano asmens duomenų tvarkymu“.
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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