
 
 

Privātuma paziņojums — „EU Open for Business” (EUO4B) 

1. Uzaicinājums 

Aicinām Jūs piedalīties kampaņā „EU Open for Business”. Pirms pieņemat lēmumu par piedalīšanos, 
atliciniet laiku un izlasiet tālāko informāciju. Ja rodas neskaidrības vai vēlaties saņemt sīkāku 
informāciju, lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: euopen4business@iservice-europa.eu. 

 

2. Kāds ir šīs kampaņas mērķis? 

Kampaņas mērķis ir sniegt pamatinformāciju visiem tiem uzņēmējdarbības speciālistiem, kuru ikdienas 

darbība ir saistīta ar MVU, un palīdzēt MVU atrast atbilstošu ES atbalstu, lai piekļūtu finansējumam, 

uzsāktu darbību jaunos potenciālajos tirgos vai atrastu piemērotus sadarbības partnerus. Tas notiek, 

sazinoties ar cilvēkiem, kuri varētu būt ieinteresēti saņemt vispārīgu informāciju par to, kā Eiropas 

Komisija atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus, lai tie varētu piekļūt finansējumam, atrast sadarbības 

partnerus vai apgūt jaunus tirgus. Personas dati tiek apkopoti komunikācijas nolūkos (vēstuļu 

izsūtīšanai un tālruņa zvaniem), kas tiek veikta informācijas dienu pasākumu organizēšanas un 

vadīšanas ietvaros, kā arī kampaņas materiālu izplatīšanai.   

 
3. Kādus personas datus mēs apkopojam un kādus tehniskos līdzekļus izmantojam?  

Kampaņas ietvaros tiek apkopoti šādi personas dati: uzruna, vārds, uzvārds, amats, organizācija, 

darba e-pasta adrese, tālruņa numurs un profesionālie sociālo plašsaziņas līdzekļu konti.  

 

Ņemiet vērā, ka „EU Open for Business” kampaņas ietvaros organizētie informācijas dienu pasākumi 

daļēji tiks raidīti tīmeklī, līdz ar to pastāv iespēja, ka Jūs pasākuma laikā tiksiet fotografēts vai Jūsu 

teiktais ierakstīts. Šie materiāli var tikt izmantoti gan tiešsaistes, gan cita veida komunikācijas 

aktivitātēm saistībā ar kampaņu „EU Open for Business”. Pārējiem informācijas dienas dalībniekiem 

mēs darīsim zināmu tikai Jūsu vārdu, uzvārdu un organizācijas nosaukumu. Dalībniekiem, kuri 

nevēlas, lai viņu darbība tiktu ierakstīta vai publicēta, ir iespēja atteikties no tā. Ja nepiekrītat savu 

personas datu publicēšanai, norādiet to attiecīgajā vietā vai informējiet datu pārzini, izmantojot tālāk 

norādīto kontaktinformāciju un skaidri izklāstot savu vēlmi. 

 

4. Privātuma paziņojums 

 
Jūsu personas datus apstrādās tikai šajā privātuma paziņojumā norādītajiem mērķiem. Ar to saistīts 

privātuma paziņojums ir atrodams arī https://ec.europa.eu/info/legal-notice_lv#personal-data-

protection. 

Jūsu piekrišana kalpos kā tiesiskais pamatojums Jūsu personas datu apstrādei. Jūs varat dot 

piekrišanu savu personas datu izmantošanai šajā kampaņā, izvēloties attiecīgo iespēju kampaņas 

norises laikā vai aizpildot Jums nosūtīto piekrišanas veidlapu. 
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Tā kā šī darbība ir saistīta ar personas datu apstrādi, uz to attiecas datu aizsardzības noteikumi, kā to 

nosaka ES Direktīva 95/46/EK un ES Direktīva 2002/58/EK, kuras attiecīgi iestrādātas ikvienas Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalsts tiesību aktos un kuras ik pa laikam var tikt grozītas, aizstātas vai 

nomainītas ar citiem tiesību aktiem, tostarp, bet ne tikai, ar Eiropas Parlamenta un Padomes pieņemto 

ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679 (VDAR) un jebkuriem citiem datu aizsardzības tiesību 

aktiem, kas būtiski groza, aizstāj vai nomaina VDAR pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas 

Savienības, vai, ciktāl tas ir attiecināms, ar jebkuras citas valsts tiesību aktiem attiecībā uz datu drošību 

vai datu privātumu. 

5. Kas organizē un finansē šo aptauju?  

Šo aptauju veic ICF (ICF vai datu apstrādātājs). Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU 

ģenerāldirektorāta A1 nodaļas vadītājs (DG Izaugsme vai datu pārzinis) uzņemas atbildību par 

kampaņas īstenošanu.  

6. Kas notiks ar Jūsu personas datiem? 

Datu pārzinis, datu apstrādātājs un to pilnvarotie pārstāvji izmantos Jūsu datus tikai šīs kampaņas 
ietvaros. Kampaņas norises laikā dati būs pieejami ICF Mostra, tās sadarbības partneriem un Eiropas 
Komisijai. Jebkurā laikā kampaņas laikā Jums būs iespēja atrakstīties no mūsu ziņu nosūtīšanas listes. 

Datu pārzinis, datu apstrādātājs un to pilnvarotie pārstāvji nekādā gadījumā: 

 neiznomās vai nepārdos Jūsu personas datus; 

 nesaglabās vai neatklās citām pusēm Jūsu IP adresi vai ģeogrāfiskās atrašanās vietu; 

 nepublicēs vai neatklās Jūsu datus nevienai citai pusei, izņemot Iekšējā tirgus, rūpniecības, 
uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta, EASME un Eiropas Komisijas darbiniekiem, kas 
atbild par „EU Open for Business” informācijas dienu pasākumu organizēšanu, Eiropas 
Komisijas pārstāvjiem, piemēram, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla dalīborganizācijām, 
informācijas dienu pasākumu un „EU Open for Business” kampaņas organizēšanā iesaistīto 
apakšuzņēmēju darbiniekiem, kā arī iestādēm, kurām ir pienākums veikt uzraudzību vai 
pārbaudes ES tiesību aktu piemērošanas procesā (piemēram, iekšējās revīzijas struktūras, 
Revīzijas palāta, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)), kā arī informācijas dienu 
pasākumu dalībniekiem. Dalībnieku saraksti kopā ar iepriekšminētajiem personas datiem 
(izņemot tālruņa numuru, e-pasta adresi, Twitter un LinkedIn kontu informāciju) tiks 
elektroniski izsūtīti visiem dalībniekiem. 

 

7. Kā  mēs aizsargājam Jūsu personas datus?  

Datu pārzinis, datu apstrādātājs un to pārstāvji vai aģenti veic visus komerciāli iespējamos fiziskos, 
administratīvos un tehniskos aizsardzības pasākumus, lai palīdzētu mums nodrošināt Jūsu personas 
datu konfidencialitāti, drošību un integritāti, kā arī pasargāt no Jūsu informācijas nozaudēšanas, 
ļaunprātīgas izmantošanas, neatļautas piekļuves, neatļautas pārtveršanas vai sagrozīšanas. Personas 



 
 
datu atklāšana, nosūtot tos pa e-pastu vai aizpildot tiešsaistes veidlapu, ir Jūsu brīvprātīga izvēle. 
Diemžēl datu pārraide internetā nav 100 % droša, un mēs nevaram nodrošināt vai garantēt šādu 
personas datu drošību vai pilnībā nodrošināt, ka Jūsu privātā sarakste un citi personas dati netiks netīši 
atklāti.  

 

8. Cik ilgi mēs glabājam Jūsu datus?  

Jūsu dati tiks glabāti ne ilgāk kā 12 mēnešus pēc „EU Open for Business” kampaņas beigām. Pēc šī 
perioda beigām dati tiks automātiski dzēsti. 
 

9. Kā Jūs varat pārbaudīt, izmainīt vai dzēst savu informāciju vai izmantot datu subjekta 
tiesības?  

Sazinoties ar personām, kas norādītas Kontaktinformācijas sadaļā, Jūs varat izmantot savas:  

 Tiesības saņemt plašāku informāciju  
 Tiesības piekļūt datiem  
 Tiesības tos labot  
 Tiesības uz dzēšanu / tiesības tikt aizmirstam 
 Tiesības atsaukt piekrišanu / tiesības atteikties 
 Tiesības iebilst  
 Tiesības ierobežot apstrādi  
 Tiesības uz datu pārnesamību  
 Tiesības saistībā ar automatizētu lēmumu pieņemšanu 
 Tiesības iesniegt sūdzību  
 Tiesības paziņot par pārkāpumu 
 
10. Kontaktinformācija  

Ja vēlaties pārbaudīt, kādi Jūsu personas dati ir saglabāti, vai vēlaties tos izmainīt, labot vai dzēst, vai 

arī Jums ir jautājumi par aptaujas ietvaros apstrādāto informāciju vai savām tiesībām, lūdzam 

sazināties ar datu apstrādātāja atbalsta komandu aģentūrā ICF Mostra (euopen4business@iservice-

europa.eu).  

11. Palīdzība  

Ja Jums ir kādi jautājumi vai bažas par to, kā tiek apstrādāti Jūsu personas dati, lūdzam sazināties ar 
Eiropas Komisiju pa e-pastu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu / https://edps.europa.eu) 
 
Ja Jūsu jautājums netiek atrisināts, iesakām vērsties Informācijas komisāra birojā (ICO). 
Kontaktinformācija un datu subjekta tiesības ir izklāstītas ICO tīmekļa vietnē: https://ico.org.uk/for-
organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/ 
 

Lūdzu, saglabājiet šo informāciju turpmākai atsaucei. 

Pateicamies, ka iepazināties ar šo informatīvo dokumentu un apsverat iespēju piedalīties kampaņā. 
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