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Paziņojums par datu aizsardzību / paziņojums par personas datu apstrādi, abonējot 
EUIPO informatīvos biļetenus. 

 
Jūsu privātuma aizsardzība Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO jeb 
“mums”, jeb “pārzinim”) ir ārkārtīgi svarīga. Birojs ir apņēmies respektēt un aizsargāt jūsu 
personas datus un nodrošināt jūsu kā datu subjekta tiesības. Visi personīga rakstura dati, 
proti, dati, kas jūs var tieši vai netieši identificēt, tiks apstrādāti godprātīgi, likumīgi un ar 
pienācīgu rūpību. 
 
Šai apstrādei piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu 
(ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko 
atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK. 
 
Šajā paziņojumā iekļautā informācija ir sniegta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 15. un 
16. pantu. 
 
 
1. Kāds(-i) ir apstrādes darbības veids un mērķis(-i)? 
 
EUIPO informatīvajos biļetenos (“Informatīvais(-ie) biļetens(-i)”) ir ietverta plaša informācija 
par intelektuālo īpašumu, piemēram, ziņas par preču zīmēm un dizainparaugiem vai 
uzaicinājumi uz semināriem un darbsemināriem, kuru mērķis ir popularizēt ES preču zīmju 
un dizainparaugu sistēmas. 
 
EUIPO apstrādā jūsu personas datus kā viena vai vairāku biļetenu abonentu, lai mēs varētu 
jums izplatīt informatīvo(-s) izdevumu(-s) un vākt statistiku, lai uzlabotu biļetena(-u) kvalitāti. 
Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētai lēmuma pieņemšanai, tostarp profilēšanai. 
 
 
2. Kādus personas datus mēs apstrādājam? 
 

• pilns nosaukums; 

• e-pasta adrese; 

• pieprasījumi atteikties no abonēšanas; 

• uzņēmuma nosaukums, 

• uzņēmuma kategorija (MVU/uzņēmums, kas sniedz atbalstu MVU); 

• IP adrese; 

• atrašanās vieta; 

• klikšķu skaits un laiks, kad lietotāji atvēruši vai izlasījuši informatīvo(-s) izdevumu(-s). 
 
 
3. Kurš ir atbildīgs par datu apstrādi? 
 
Par personas datu apstrādi atbild EUIPO. Personas datu apstrādi pārvalda Komunikāciju 
dienests. 
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4. Kurš var piekļūt jūsu personas datiem, un kam tos izpauž? 
 
Tikai atlasītie EUIPO darbinieki no attiecīgajām nodaļām var piekļūt informācijai par 
informatīvo(-ajiem) izdevumu(-iem). Šīs piekļuves pamatā ir vajadzība pēc informācijas. Dati 
netiek izmantoti nekādiem citiem nolūkiem, un tie netiek atklāti nevienam citam saņēmējam. 
 
Attiecīgā informācija netiek izpausta trešām personām, izņemot gadījumus, kad tas 
nepieciešams iepriekš minētajiem mērķiem. Savāktos personas datus apstrādā konfidenciāli, 
un tos apstrādā tikai pilnvaroti darbinieki, kuri nodarbojas ar biļetenu/-iem. Personas datus 
nav paredzēts pārsūtīt trešām valstīm. 
 
 
5. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu informāciju? 
 
Mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai glabātu jūsu 
personas datus un aizsargātu tos pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, 
pārveidošanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. 
 
Visi personas dati tiek glabāti drošās IT lietojumprogrammās saskaņā ar Biroja drošības 
standartiem (tostarp uz lomu balstītas piekļuves kontrole sistēmām un tīklam; sistēmu, iekārtu 
un tīklu loģiskā drošības sacietība; fiziska aizsardzība, izmantojot drošu datu centru). 
Drošības pasākumus regulāri pārskata ārējie revidenti (ISO 27001 un SOC 2). 
 
Personas datus apstrādā, izmantojot rīku, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs 
(GetReponse) un kurā ir ieviesti piemēroti tehniskie un organizatoriskie pasākumi, piemēram, 
kodēta datu pārraide (secure socket layer (SSL)) reģistrācijas un pieteikšanās laikā. 
 
 
6. Kā jūs varat piekļūt informācijai par sevi un nepieciešamības gadījumā to labot? 

Kā jūs varat saņemt savus datus? Kā jūs varat pieprasīt savu personas datu 
dzēšanu, ierobežot datu apstrādi/iebilst pret to? 

 
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot, dzēst un saņemt, kā arī ierobežot 
savu personas datu apstrādi un iebilst pret to, kā izklāstīts Regulas (ES) 2018/1725 17.–
24. pantā. 
 
Ikreiz, kad saņemat informatīvo biļetenu, varat atteikties no abonēšanas un mainīt savu e-
pasta adresi. 
 
Atbilde uz jūsu pieprasījumu tiks sniegta bez maksas un nepamatotas kavēšanās un jebkurā 
gadījumā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas. Tomēr saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1725 14. panta 3. punktu vajadzības gadījumā minēto laikposmu var pagarināt par 
diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Birojs informēs jūs par 
jebkuru šādu pagarinājumu un kavēšanās iemesliem mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas. 
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7. Kāds ir juridiskais pamats jūsu datu apstrādei? 
 
Jūs esat devis piekrišanu savu personas datu apstrādei saistībā ar pašreizējo apstrādes 
darbību, kad abonējat vienu vai vairākus EUIPO informatīvos biļetenus (Regulas (ES) 
2018/1725 5. panta 1. punkta d) apakšpunkts). 
 
Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot mums e-pastu. Turklāt jūs jebkurā 
laikā varat atteikties no konkrēta vai visa EUIPO satura saņemšanas, noklikšķinot uz saites 
“Atteikties no abonēšanas”, kas parādās katras e-pasta lapas apakšējā daļā par informatīvo(-
ajiem) biļetenu(-iem). 
 
 
8. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus? 
 
Ja nolemjat atteikties no informatīvā(-ajiem) biļetena(-iem), jūs aktivizējat savu personas datu 
dzēšanas procedūru. Pēc šīs darbības jūsu dati tiks glabāti 60 dienas, lai jūs varētu atsākt 
abonementu. 
 
Pēc 60 dienu perioda jūsu personas dati tiks šifrēti un uzglabāti rezerves kopijās vēl 
120 dienas pirms to dzēšanas. Pēc šā perioda dati tiek dzēsti no mūsu datubāzēm bez 
iespējas tos atgūt. 
 
Atkārtotu uzkopšanu veic tad, kad GetResponse saņem atpakaļnosūtītus e-pastus 
(atpakaļnosūtīts e-pasts ir tas, kas tiek nosūtīts atpakaļ sūtītājam, jo to nevar piegādāt). 
“Atpakaļnosūtīšanas tīrīšana” notiek tad, kad e-pasta adrese nepastāv, iesūtne ir izdzēsta vai 
lietotājs bloķējis sūtītāju. Rīks automātiski dzēš šīs adreses no saraksta, un šī dzēšana ir 
pastāvīga. 
 
 
9. Kontaktinformācija 
 
Ja jums ir jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, vērsieties pie datu pārziņa, 
rakstot uz šādu e-pasta adresi:: DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Ar EUIPO datu aizsardzības speciālistu jūs varat sazināties, rakstot uz: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
Sūdzību iesniegšana 
 
Ja datu pārzinis un/vai datu aizsardzības speciālists nav atbilstoši atbildējis uz jūsu 
pieprasījumu, varat iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, rakstot uz 
šādu e-pasta adresi: : edps@edps.europa.eu. 

mailto:DPOexternalusers@euipo.europa.eu
mailto:DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu

