Īpašs privātuma paziņojums, kas
attiecas uz sabiedrisko apspriešanu
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Mērķis
Šīs sabiedriskās apspriešanas mērķis ir uzzināt ieinteresēto vai iesaistīto personu
viedokļus, uz kuriem attiecas sabiedriskās apspriešanas tēma. Saņemtos
komentārus publicēs ECB interneta vietnē.
Sabiedriskās apspriešanas laikā personas dati, kas nosūtīti pa e-pastu vai pa pastu,
tiks apkopoti un apstrādāti. Tāpēc tiks piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes
2000. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu
datu brīvu apriti 1 un Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 17. aprīļa Lēmums
ECB/2007/1, ar ko pieņem datu aizsardzības Eiropas Centrālajā bankā īstenošanas
noteikumus 2.
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Kādu personas informāciju ECB apkopo un kādus
tehniskos līdzekļus izmanto?
ECB apkopo datus, kas nepieciešami dalībai sabiedriskajā apspriešanā, piemēram,
apspriešanas dalībnieku vārdu, uzvārdu, iestādes vai uzņēmuma nosaukumu, epasta adresi, tālruņa numuru, kā arī viņu viedokli par attiecīgo tēmu.
Ar šīs sabiedriskās apspriešanas organizēšanu un vadību saistīto personas datu
apstrāde nepieciešama, lai nodrošinātu ECB pārvaldību un darbību, kas noteikta
līgumos, konkrētāk, Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā un 13. pantā un
Līguma par Eiropas Savienības darbību 282.–284. pantā, kā arī saskaņā ar LES
1. pantu un 11. pantu.
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Kurš var piekļūt jūsu informācijai un kam šī informācija
tiek atklāta?
Jūsu komentārus publicēs tādā veidā, kā tie tiks saņemti, t.sk. ar jebkādu pievienoto
kontaktinformāciju vai citiem personas datiem, ja vien jūs neiebilstat pret personas
datu publicēšanu tāpēc, ka šāda publicēšana kaitētu jūsu likumīgajām interesēm.
Šādā gadījumā lūdzam iesniegt nekonfidenciālu komentāru versiju publicēšanai ECB
interneta vietnē. Anonīmi komentāri principā netiks ņemti vērā, un to saturu
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nepublicēs. Visi iebildumi saistībā ar personas datu publicēšanu jāsūta par datu
kontroli atbildīgajai personai (sk. tālāk kontaktinformāciju).
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Kā tiek sargāta jūsu informācija?
Jūsu personas dati un komentāri tiks glabāti drošā un aizsargātā lietvedības un
informācijas pārvaldības sistēmā, kurai piekļuve ir tikai pilnvarotām personām.
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Kā iespējams pārbaudīt, labot vai dzēst savu
informāciju?
Ja vēlaties pārbaudīt, kādus personas datus jūsu vārdā glabā par datu kontroli
atbildīgā persona, pieprasīt to grozīšanu un labošanu vai dzēšanu, kā arī, ja vēlaties
uzdot jautājumus par sabiedrisko apspriešanu vai par jebkādu informāciju, kas tiek
apstrādāta saistībā ar sabiedrisko apspriešanu, vai par savām tiesībām, lūdzam
sazināties ar palīdzības dienestu, par kura darbību atbild par datu kontroli atbildīgā
persona, izmantojot šādu kontaktinformāciju: ECB Sekretariāta vadītājs,
SecretariatInbounde-mails@ecb.europa.eu.
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Cik ilgi tiek uzglabāti jūsu dati?
Jūsu personas dati tiks uzglabāti ECB lietvedības un informācijas pārvaldības
sistēmā neierobežotu laiku un var tikt iekļauti kontaktinformācijas sarakstā, kuram
iekšēji varēs piekļūt attiecīgie ECB speciālisti, lai sazinātos ar jums par šo
sabiedrisko apspriešanu vai saistītām iniciatīvām nākotnē. Ja nepiekrītat šiem
nosacījumiem, sazinieties ar personu, kura atbildīga par datu kontroli, izmantojot
iepriekšminēto kontaktinformāciju, un precizējiet savas prasības.
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Sūdzības
Ar sūdzībām konflikta gadījumā iespējams vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāja.
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