
IV

(Paziņojumi)

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO 
FONDU IESTĀDE

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes Lēmums 

(2021. gada 18. maijs), 

ar ko pieņem noteikumus par to, kā īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes 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, attiecībā uz datu subjektu konkrētu tiesību ierobežošanu saskaņā ar 

minētās regulas 25. pantu 

(2021/C 257 I/01)

EIROPAS POLITISKO PARTIJU UN EIROPAS POLITISKO FONDU IESTĀDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (1) un jo īpaši tās 25. pantu un 45. panta 3. punktu,

ņemot vērā atzinumu, ko 2021. gada 28. aprīlī sniedza Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, ar kuru notika apspriešanās 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 41. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Īstenošanas noteikumu, kas attiecas uz Regulu (ES) 2018/1725 (“īstenošanas noteikumi”), mērķis ir precizēt 
nosacījumus, saskaņā ar kuriem Iestādei ir atļauts ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14. līdz 21., 35. un 36. panta 
piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst regulas 14. līdz 21. pantā paredzētajām 
tiesībām un pienākumiem, saskaņā ar minētās regulas 25. pantu.

(2) Saistībā ar minēto un piemērojot šā lēmuma II nodaļā paredzētos ierobežojumus, Iestādei ir pienākums ievērot 
attiecīgo datu subjektu pamattiesības, kā paredzēts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. panta 1. punktā, 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. panta 1. punktā un Regulā (ES) 2018/1725.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) 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 (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).
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(3) Šajā nolūkā Iestādei pirms jebkādu konkrētu ierobežojumu piemērošanas katrā atsevišķā gadījumā ir jāizvērtē šo 
attiecīgo ierobežojumu nepieciešamība un samērīgums, ņemot vērā datu subjektu tiesību un brīvību apdraudējumu.

(4) Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 5. punktā ir noteikts, ka iekšējos noteikumus par ierobežojumiem saskaņā ar 
minētās regulas 25. pantu pieņem Savienības iestāžu augstākajā vadības līmenī un publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Nolūks

Ar šo lēmumu tiek paredzēti iekšējie noteikumi, saskaņā ar kuriem Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu 
iestāde (“Iestāde”) var piemērot izņēmumus, atkāpes vai ierobežojumus attiecībā uz datu subjektu tiesībām saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu.

2. pants

Pārzinis

1. Iestāde nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus un tāpēc rīkojas kā pārzinis attiecībā uz minētajiem 
datiem Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8. punkta nozīmē un kā norādīts minētās regulas 25. panta 2. punkta e) 
apakšpunktā.

2. Ja iestāde un vismaz vēl viena cita struktūra, tostarp Savienības iestāde un struktūra, nosaka konkrētas apstrādes 
darbības nolūkus un līdzekļus, kompetentos dalībniekus uzskata par kopīgiem pārziņiem Regulas (ES) 2018/1725 
28. panta 1. punkta nozīmē.

3. Pārzinis atbild par to, lai tiktu nodrošināta apstrādes darbību veikšana atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, un tam jābūt 
spējīgam pierādīt to, ka Regula (ES) 2018/1725 tiek ievērota.

Jo īpaši pārziņa atbildības jomā ir:

a) veikt pienācīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, raugoties, lai tiktu ievēroti principi, kas paredz integrētu 
datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma;

b) sniegt tā pakļautībā esošajiem darbiniekiem atbilstīgus norādījumus, lai nodrošinātu apstrādes likumību, godīgumu, 
pārredzamību un konfidencialitāti, un tādu drošības līmeni, kas atbilst ar apstrādi saistītajam riskam;

c) sadarboties ar datu aizsardzības speciālistu un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju to attiecīgo pienākumu izpildē, jo 
īpaši kā atbildi uz to pieprasījumiem nosūtot tiem informāciju;

d) laikus informēt un iesaistīt datu aizsardzības speciālistu, jo īpaši projektos, kas ir saistīti ar jaunām datu apstrādes 
darbībām vai nozīmīgām izmaiņām esošās darbībās.
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II NODAĻA

IZŅĒMUMI, ATKĀPES UN IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DATU SUBJEKTU TIESĪBĀM

1. IEDAĻA

Izņēmumi un atkāpes

3. pants

Izņēmumi

1. Pirms piemērot ierobežojumu atbilstīgi šīs nodaļas 2. iedaļai, pārzinis apsver, vai ir piemērojams kāds no Regulā (ES) 
2018/1725 noteiktajiem izņēmumiem, jo īpaši tiem, kas paredzēti minētās regulas 15. panta 4. punktā, 
16. panta 5. punktā, 19. panta 3. punktā un 35. panta 3. punktā.

2. Attiecībā uz apstrādi arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, kā arī apstrādi zinātniskās vai vēstures pētniecības 
nolūkos vai statistikas nolūkos pārzinis apsver, vai ir piemērojami izņēmumi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 
16. panta 5. punkta b) apakšpunktu un 19. panta 3. punkta d) apakšpunktu.

4. pants

Atkāpes

1. Apstrādei arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs pārzinis var piemērot atkāpes saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 
25. panta 4. punktu. Minētajā nolūkā pārzinis var atkāpties no tiesībām, kas minētas Regulas (ES) 2018/1725 17., 18., 20., 
21., 22. un 23. pantā, saskaņā ar minētās regulas 25. panta 4. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

2. Apstrādei zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos pārzinis var piemērot atkāpes saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 3. punktu. Šajā nolūkā pārzinis var atkāpties no tiesībām, kas minētas Regulas (ES) 
2018/1725 17., 18., 20. un 23. pantā, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 3. punktā paredzētajiem 
nosacījumiem.

3. Šādām atkāpēm piemēro pienācīgas garantijas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 13. pantu un šā lēmuma 
6. panta 1. un 2. punktu. Tiek ieviesti tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu datu minimizēšanu un 
attiecīgā gadījumā pseidonimizāciju.

2. IEDAĻA

Ierobežojumi

5. pants

Priekšmets un darbības joma

1. Šajā iedaļā paredzēti vispārīgi nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 
35. un 36. panta piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst regulas 14. līdz 21. pantā 
paredzētajām tiesībām un pienākumiem, atbilstīgi minētās regulas 25. pantam.

Pirmajā daļā minētos vispārīgos nosacījumus papildina šā lēmuma pielikumu noteikumi, kuros precizēti nosacījumi, 
saskaņā ar ko Iestāde var ierobežot datu subjektu tiesības katrā no tām savām darbībām un procedūrām, kurās tiek 
apstrādāti personas dati un kurās var rasties vajadzība piemērot ierobežojumus.
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2. Šī iedaļa attiecas uz personas datu apstrādi Iestādes veikto darbību un procedūru nolūkos, kā norādīts šā lēmuma 
pielikumos.

6. pants

Garantijas

1. Personas datus, uz kuriem attiecas ierobežojums, glabā drošā fiziskā vai elektroniskā vidē, kas nepieļauj nelikumīgu 
piekļuvi vai datu nosūtīšanu personām, kurām nav vajadzības pēc šādas informācijas.

2. Pirms jebkāda ierobežojuma piemērošanas saskaņā ar šā lēmuma 12. pantu veic novērtējumu par tā nepieciešamību 
un samērīgumu, kā arī par riskiem datu subjektiem.

7. pants

Piemērojamie ierobežojumi

1. Ievērojot 8. līdz 13. pantu un šā lēmuma piemērojamajos pielikumos noteiktās specifikācijas, pārzinis var šīm 
piemērojamajos pielikumos nepārprotami minētajām datu subjektu tiesībām piemērot ierobežojumus, ja šo tiesību 
izmantošana apdraudētu kādu šajos pielikumos izklāstīto darbību vai procedūru mērķa sasniegšanu.

2. Ja pārzinis piemēro ierobežojumu un jo īpaši pilnībā vai daļēji atliek, izlaiž vai atsaka datu subjekta tiesību īstenošanu, 
tas rīkojas saskaņā ar šā lēmuma 12. pantu.

8. pants

Datu subjekta tiesības saņemt informāciju par ierobežojumu iemesliem

1. Ja pārzinis ierobežo tiesības uz informāciju, kuras minētas Regulas (ES) 2018/1725 15. un 16. pantā, datu subjektus 
saskaņā ar minētās regulas 25. panta 6. punktu informē par galvenajiem iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma 
piemērošanai, kā arī par viņu tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam.

2. Tomēr, katru gadījumu izvērtējot atsevišķi, šādu informācijas sniegšanu var atlikt, izlaist vai atteikt saskaņā ar Regulas 
(ES) 2018/1725 25. panta 8. punktu, ja informācijas sniegšanas dēļ ierobežojums vairs nebūtu iedarbīgs. Tiklīdz 
informācijas sniegšana vairs neietekmē ierobežojuma iedarbību, informācija datu subjektam tiek sniegta.

9. pants

Datu subjektu piekļuves tiesības, tiesības labot datus, tiesības uz datu dzēšanu, tiesības ierobežot apstrādi un 
paziņošanas pienākums

1. Ja pārzinis pilnībā vai daļēji ierobežo datu subjektu tiesības piekļūt personas datiem, tiesības labot datus, tiesības uz 
datu dzēšanu vai tiesības ierobežot apstrādi, kuras minētas Regulas (ES) 2018/1725 attiecīgi 17., 18., 19. un 20. pantā, kā 
arī paziņošanas pienākumu saskaņā ar minētās regulas 21. pantu, tas savā atbildē uz pieprasījumu par piekļuvi, labošanu, 
dzēšanu un apstrādes ierobežošanu informē attiecīgo datu subjektu par piemēroto ierobežojumu un par ierobežojuma 
galvenajiem iemesliem, kā arī par iespēju iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties pēc 
tiesiskās aizsardzības Eiropas Savienības Tiesā (“Tiesa”).
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2. Informācijas sniegšanu par 1. punktā minētā ierobežojuma iemesliem, katru gadījumu izskatot atsevišķi, var atlikt, 
izlaist vai atteikt, ja informācijas sniegšanas dēļ ierobežojums vairs nebūtu iedarbīgs. Tiklīdz informācijas sniegšana vairs 
neietekmē ierobežojuma iedarbību, informācija datu subjektam tiek sniegta.

3. Ja piekļuves tiesības ir tikušas pilnībā vai daļēji ierobežotas un datu subjekts ir izmantojis savas tiesības iesniegt 
sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs informē datu subjektu vienīgi par 
to, vai dati ir tikuši apstrādāti pareizi un, ja ne, par to vai ir veikti labojumi saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 
25. panta 7. punktu.

10. pants

Datu subjekta informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

Ja pārzinis ierobežo Regulas (ES) 2018/1725 35. panta piemērošanu, tas rīkojas saskaņā ar šā lēmuma 12. pantu. Ja datu 
subjekta informēšana par datu aizsardzības pārkāpumu ir ierobežota uz šā pamata, to dokumentē piezīmē un piezīmi dara 
zināmu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam brīdī, kad tiek paziņots par personas datu aizsardzības pārkāpumu.

11. pants

Elektronisko sakaru konfidencialitāte

Ja pārzinis ierobežo Regulas (ES) 2018/1725 36. pantā minēto pienākumu nodrošināt elektronisko sakaru konfidencialitāti, 
tas rīkojas saskaņā ar šā lēmuma 12. pantu.

12. pants

Ierobežojumu nepieciešamības un samērīguma novērtēšana, ierakstīšana un reģistrēšana

1. Pirms jebkādu konkrētu ierobežojumu piemērošanas pārzinis, katru gadījumu izskatot atsevišķi, novērtē to, vai 
ierobežojumi ir nepieciešami un samērīgi, ņemot vērā Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 2. un 8. punktu.

2. Minētajā novērtējumā rakstiski izklāsta iemeslus jebkādam ierobežojumam, ko piemēro saskaņā ar šo lēmumu, un 
izvērtē riskus, kas apdraud attiecīgo datu subjektu tiesības un brīvības, jo īpaši risku, ka viņu personas datus varētu 
turpmāk apstrādāt bez viņu ziņas, un to, ka viņiem varētu tikt liegts īstenot savas tiesības saskaņā ar Regulu (ES) 
2018/1725, un to, kā datu subjektu tiesību īstenošana apdraudētu Iestādes veiktās darbības vai procedūras mērķi, kā 
noteikts šā lēmuma pielikumos.

3. Novērtējumus glabā centralizētā reģistrā un pēc pieprasījuma dara pieejamus Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam.

4. Ja pārzinis saskaņā ar šo pantu ierobežo Regulas (ES) 2018/1725 36. pantā minētās tiesības uz elektronisko sakaru 
konfidencialitāti, tas, atbildot uz jebkuru datu subjekta pieprasījumu, informē attiecīgo datu subjektu par galvenajiem 
iemesliem, kas ir pamatā ierobežojuma piemērošanai, un par tiesībām iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības 
uzraudzītājam.

5. Informācijas, kas minēta 4. punktā, sniegšanu, katru gadījumu izskatot atsevišķi, var atlikt, izlaist vai atteikt, ja 
informācijas sniegšanas dēļ ierobežojums vairs nebūtu iedarbīgs. Tiklīdz informācijas sniegšana vairs neietekmē 
ierobežojuma iedarbību, informācija datu subjektam tiek sniegta.
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13. pants

Ierobežojumu ilgums

1. Šajā lēmumā minētos ierobežojumus, tos lasot kopā ar šā lēmuma piemērojamajiem pielikumiem, piemēro tik ilgi, 
kamēr pastāv pamatojoši iemesli.

2. Pārzinis ierobežojumu atceļ, ja vairs nepastāv iemesli, ar kuriem pamato šajā lēmumā minētos ierobežojumus, to lasot kopā ar 
šā lēmuma piemērojamajiem pielikumiem. Vienlaikus pārzinis datu subjektam norāda galvenos ierobežojumu iemeslus un informē 
datu subjektu par iespēju jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties ar pārsūdzību Tiesā.

3. Šajā lēmumā minēto ierobežojumu piemērošanu, to lasot kopā ar šā lēmuma piemērojamajiem pielikumiem, pārzinis 
pārskata ik pēc sešiem mēnešiem kopš ierobežojumu pieņemšanas un attiecīgās procedūras slēgšanas brīdī. Pēc tam šā 
lēmuma I, II, III, IV, V, VI, VII un VIII pielikumā izklāstīto darbību un procedūru īstenošanas nolūkā pārzinis ik gadu 
pārliecinās, vai ierobežojums joprojām ir jāuztur spēkā.

14. pants

Datu aizsardzības speciālista veiktā pārskatīšana

1. Datu aizsardzības speciālistu bez liekas kavēšanās informē par ikvienu datu subjektu tiesību ierobežošanas gadījumu 
saskaņā ar šo iedaļu. Ar datu aizsardzības speciālistu iespēju robežās apspriežas pirms ierobežošanas procedūras un tās 
laikā, un viņš tiek iesaistīts novērtēšanā. Datu aizsardzības speciālista iesaistīšanu dokumentē piezīmē, ko sagatavo 
pārzinis. Piezīmē dokumentē informāciju, kas tika sniegta datu aizsardzības speciālistam.

Datu aizsardzības speciālistam pēc pieprasījuma nodrošina piekļuvi jebkādiem dokumentiem, kuros ir ietverti attiecīgie 
faktiskie un juridiskie apstākļi.

2. Datu aizsardzības speciālists var pieprasīt pārzinim ierobežojumu pārskatīt. Datu aizsardzības speciālistu rakstveidā 
informē par pieprasītās pārskatīšanas iznākumu.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

15. pants

Pielikumi

Šā lēmuma pielikumi ir šā lēmuma neatņemama daļa.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 18. maijā

Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu iestādes 
vārdā –
direktors

M. ADAM
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I PIELIKUMS 

Ar personāla jautājumiem saistītas disciplinārās procedūras, administratīvās izmeklēšanas un 
izmeklēšanas 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šo pielikumu piemēro personas datu apstrādei, ko pārzinis veic 2. punktā minēto procedūru vajadzībām.

2. Šajā pielikumā ir paredzēti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 
14.–21. panta, 35. un 36. panta, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst tiesībām un pienākumiem, kas 
paredzēti minētās regulas 14. līdz 21. pantā, kad tiek veiktas ar personāla lietām saistītas disciplinārās procedūras, 
administratīvās izmeklēšanas un izmeklēšanas saskaņā ar Civildienesta noteikumu 86. pantu un IX pielikumu un 
izmeklēšanas saistībā ar palīdzības pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24. pantu, un attiecībā 
uz iespējamiem aizskarošas izturēšanās gadījumiem, lai tādējādi nodrošinātu:

a) citu svarīgu Savienības vispārēju sabiedrības interešu mērķu sasniegšanu, piemēram, Iestādes spēju pildīt pienākumus 
saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un īstenot savu iekšējo personāla politiku, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 
25. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

b) reglamentētu profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta f) apakšpunktu;

c) uzraudzības, pārbaudes vai regulatīvo funkciju, kas – pat ja tikai epizodiski – ir saistīta ar oficiālu pilnvaru īstenošanu, 
Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos gadījumos saskaņā ar tās 25. panta 1. punkta g) 
apakšpunktu un

d) citu datu subjektu tiesību un brīvību aizsardzību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta h) 
apakšpunktu.

3. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) dati par personu klātbūtni;

e) dati par personu ārējām darbībām;

f) dati, kuri atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, reliģisko vai filozofisko pārliecību, vai ar veselību saistīti dati;

g) visi pārējie dati, kas saistīti ar to attiecīgo disciplināro procedūru, administratīvo izmeklēšanu un izmeklēšanu 
priekšmetu, kuras saistībā ar personāla lietām veic Iestāde.

2. Piemērojamie ierobežojumi

Ievērojot šā lēmuma 8. līdz 13. pantu, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta 
piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14. līdz 21. pantā paredzētajām 
tiesībām un pienākumiem, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu personāla lietās veikto disciplināro procedūru, 
administratīvo izmeklēšanu vai izmeklēšanu, tostarp iespējamu aizskaršanas gadījumu izmeklēšanu, mērķa sasniegšanu un 
iedarbīgumu vai arī nelabvēlīgi ietekmētu citu datu subjektu tiesības un brīvības.
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II PIELIKUMS 

Atlases procedūras 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šo pielikumu piemēro personas datu apstrādei, ko veic pārzinis, lai īstenotu atlases procedūras.

2. Šajā pielikumā ir paredzēti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/ 
1725 17. panta piemērošanu, kad tiek veiktas atlases procedūras (1), lai tādējādi nodrošinātu:

a) citu svarīgu Savienības vispārēju sabiedrības interešu mērķu sasniegšanu, piemēram, Iestādes spēju pildīt pienākumus 
saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un īstenot savu iekšējo personāla politiku, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 
25. panta 1. punkta c) apakšpunktu; un

b) citu datu subjektu tiesību un brīvību aizsardzību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta h) 
apakšpunktu.

3. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) kandidātu runu vai testu ieraksti;

e) novērtējuma veidlapas;

f) visi pārējie dati, kas saistīti ar attiecīgajām Iestādes veiktajām atlases procedūrām.

2. Piemērojamie ierobežojumi

Ievērojot šā lēmuma 8.–13. pantu, pārzinis var ierobežot datu subjektu tiesības piekļūt saviem personas datiem saskaņā ar 
Regulas (ES) 2018/1725 17. pantu, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu šādu atlases procedūru mērķa sasniegšanu un 
iedarbīgumu, jo īpaši, atklājot atlases komiteju veiktos novērtējumus, vai negatīvi ietekmētu citu datu subjektu tiesības un 
brīvības, jo īpaši, atklājot citu kandidātu personas datus. Ierobežojumu citu datu subjektu tiesību un brīvību aizsardzībai 
piemēro tikai ārkārtējos apstākļos.

3. Ierobežojumu ilgums

Atkāpjoties no šā lēmuma 13. panta, ierobežojumu ilgumam piemēro šādus noteikumus:

— ierobežojumus, kas paredzēti šajā pielikumā, piemēro tik ilgi, kamēr pastāv tos pamatojošie iemesli,

— pārzinis atceļ ierobežojumu, ja to pamatojošie iemesli vairs nepastāv un datu subjekts vēlreiz ir pieprasījis piekļuvi 
attiecīgajiem personas datiem. Vienlaikus pārzinis datu subjektam norāda galvenos ierobežojumu iemeslus un informē 
datu subjektu par iespēju jebkurā laikā iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam vai vērsties ar 
pārsūdzību Tiesā.

(1) Tas attiecas arī uz pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atlases procedūrām, kā arī iekšējiem konkursiem.
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III PIELIKUMS 

Darbinieku sūdzību izskatīšana 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šo pielikumu piemēro personas datu apstrādei, ko veic pārzinis, lai izskatītu sūdzības saskaņā ar Civildienesta 
noteikumiem.

2. Šajā pielikumā ir paredzēti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 
14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst regulas 14. līdz 
21. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, kad tiek izskatītas darbinieku sūdzības saskaņā ar Civildienesta 
noteikumu (1) 90. pantu, lai tādējādi nodrošinātu:

a) citu svarīgu Savienības vispārēju sabiedrības interešu mērķu sasniegšanu, piemēram, Iestādes spēju pildīt Civildienesta 
noteikumos paredzētos pienākumus, saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c) apakšpunktu; un

b) reglamentētu profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) visi pārējie dati, kas saistīti ar attiecīgajām darbinieku sūdzībām.

2. Piemērojamie ierobežojumi

Ievērojot šā lēmuma 8.–13. pantu, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, 
kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un 
pienākumiem, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu sūdzību izskatīšanas procedūras saskaņā ar Civildienesta 
noteikumiem.

(1) Izskatot darbinieku sūdzības saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. pantu, Iestāde var apstrādāt citu darbinieku, kuri nav sūdzības 
iesniedzēji, personas datus nolūkā pārbaudīt, vai tiek ievērots vienlīdzīgas attieksmes princips.
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IV PIELIKUMS 

Iekšējās revīzijas 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šo pielikumu piemēro personas datu apstrādei, ko veic pārzinis, lai veiktu iekšējās revīzijas.

2. Šajā pielikumā izklāstīti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem, veicot iekšējās revīzijas Regulas (ES, Euratom) 
2018/1046 (1) vajadzībām, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī 
tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst regulas 14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, lai 
tādējādi nodrošinātu:

a) citu svarīgu Savienības vai dalībvalsts vispārēju sabiedrības interešu, jo īpaši Savienībai vai dalībvalstij svarīgu finanšu 
interešu, mērķu ievērošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c) apakšpunktu; un

b) uzraudzības, pārbaudes vai regulatīvo funkciju, kas – pat ja tikai epizodiski – ir saistīta ar oficiālu pilnvaru īstenošanu, 
Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētajos gadījumos saskaņā ar tās 25. panta 1. punkta g) 
apakšpunktu.

3. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) finanšu dati;

e) informācijas plūsmas dati;

f) dati par personu klātbūtni;

g) dati par personu ārējām darbībām;

h) dati par politisko piederību;

i) visi pārējie dati saistībā ar attiecīgās revīzijas darbības priekšmetu.

2. Piemērojamie ierobežojumi

Ievērojot šā lēmuma 8.–13. pantu, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, 
kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un 
pienākumiem, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu Iestādes veiktās iekšējās revīzijas.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro 
Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 
Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un 
atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).
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V PIELIKUMS 

Tiesvedība 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šo pielikumu piemēro personas datu apstrādei, ko pārzinis veic saistībā ar tiesvedību.

2. Šajā pielikumā ir paredzēti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 
14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 
14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, lai nodrošinātu tiesvedības aizsardzību, saskaņā ar tās 
25. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

3. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) finanšu dati;

e) informācijas plūsmas dati;

f) dati par personu klātbūtni;

g) dati par personu ārējām darbībām;

h) visi pārējie dati saistībā ar attiecīgās tiesvedības priekšmetu.

2. Piemērojamie ierobežojumi

Ievērojot šā lēmuma 8.–13. pantu, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, 
kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un 
pienākumiem, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu tiesvedības norisi.
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VI PIELIKUMS 

Pārbaudes, pārraudzības un izmeklēšanas darbības 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šo pielikumu piemēro personas datu apstrādei, ko pārzinis veic 2. punktā minēto pārbaudes, pārraudzības un 
izmeklēšanas darbību vajadzībām.

2. Šajā pielikumā izklāstīti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem, veicot pārbaudes, pārraudzības un izmeklēšanas 
darbības attiecībā uz Eiropas politiskajām partijām, Eiropas politiskajiem fondiem un reģistrācijas pieteikuma iesniedzējiem, 
pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, 
ciktāl tā noteikumi atbilst regulas 14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, lai tādējādi nodrošinātu:

a) citu svarīgu Savienības vai dalībvalsts vispārējo sabiedrības interešu mērķu īstenošanu, jo īpaši Eiropas politisko partiju 
un Eiropas politisko fondu reģistrāciju un uzraudzību saskaņā ar uzdevumu, kas Iestādei uzticēts saskaņā ar Regulu (ES, 
Euratom) Nr. 1141/2014 (1);

b) citu svarīgu Savienības vai dalībvalsts vispārēju sabiedrības interešu, jo īpaši Savienības vai dalībvalsts finanšu interešu, 
mērķu īstenošanu saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

c) pārraudzības, pārbaudes vai regulatīvo funkciju, kas – pat ja tikai epizodiski – ir saistīta ar oficiālu pilnvaru īstenošanu, 
Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētajos gadījumos saskaņā ar tās 
25. panta 1. punkta g) apakšpunktu; un

d) noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem vai kriminālsodu izpildi 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

3. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) finanšu dati;

e) informācijas plūsmas dati;

f) dati par personu klātbūtni;

g) dati par personu ārējām darbībām;

h) dati par politisko piederību;

i) visi pārējie dati saistībā ar Iestādes veiktās konkrētās pārraudzības un izmeklēšanas priekšmetu.

2. Piemērojamie ierobežojumi

Ievērojot šā lēmuma 8.–13. pantu, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, 
kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un 
pienākumiem, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu Iestādes veikto pārbaudes, pārraudzības un izmeklēšanas darbību 
mērķa sasniegšanu un efektivitāti, tostarp atklājot to izmeklēšanas līdzekļus un metodes.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un 
Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).
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VII PIELIKUMS 

Sadarbība ar Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai (OLAF) 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šis pielikums attiecas uz personas datu apstrādi, jo īpaši personas datu pārsūtīšanu, ko veic pārzinis, lai sniegtu OLAF 
informāciju un dokumentus, paziņotu OLAF par konkrētām lietām vai apstrādātu no OLAF saņemtu informāciju vai 
dokumentus.

2. Šajā pielikumā ir paredzēti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 
14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 
14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, kad OLAF tiek sniegta informācija un dokumenti pēc OLAF 
pieprasījuma vai pēc pašiniciatīvas, kad OLAF tiek paziņots par konkrētām lietām vai tiek apstrādāta no OLAF saņemta 
informācija vai dokumenti, lai tādējādi nodrošinātu:

a) noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem vai kriminālsodu izpildi 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu; un

b) reglamentētu profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3. Pirms piemērot ierobežojumu saskaņā ar 2. punktu, pārzinis apspriežas ar OLAF par šāda ierobežojuma 
nepieciešamību, izņemot gadījumus, kad pārzinim ir skaidri zināms, ka ierobežojums ir nepieciešams 2. punkta a) un b) 
apakšpunktā izklāstīto iemeslu dēļ, vai kad šāda apspriešanās varētu kaitēt OLAF darbībām.

4. Šo pielikumu nepiemēro personas datu apstrādes gadījumiem, kad OLAF rīkojas kā pārzinis, jo īpaši, ja OLAF apstrādā 
Iestādes telpās glabātus personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (1)
4. panta 2. punktu un 6. pantu.

5. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) finanšu dati;

e) informācijas plūsmas dati;

f) dati par personu klātbūtni;

g) dati par personu ārējām darbībām;

h) dati par politisko piederību;

i) visi pārējie dati saistībā ar tās konkrētās izmeklēšanas priekšmetu, ko veic OLAF vai Iestāde sadarbībā ar OLAF.

2. Piemērojamie ierobežojumi

1. Ievērojot šā lēmuma 8.–13. pantu, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta 
piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14.–21. pantā paredzētajām 
tiesībām un pienākumiem, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu OLAF veikto izmeklēšanas darbību vai Iestādes kopīgi 
ar OLAF veikto izmeklēšanas darbību mērķa sasniegšanu un efektivitāti, cita starpā atklājot to izmeklēšanas instrumentus 
un metodes.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas 
Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu 
(Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).
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2. Ievērojot šā lēmuma 8. līdz 13. pantu, Iestāde var ierobežot 1. punktā minētās tiesības un pienākumus saistībā ar 
personas datiem, kas iegūti no OLAF, ja OLAF, pamatojoties uz Komisijas Lēmuma (ES) 2018/1962 2. panta 3. punktu, var 
ierobežot minēto tiesību un pienākumu īstenošanu (2).

(2) Komisijas Lēmums (ES) 2018/1962 (2018. gada 11. decembris), ar ko pieņem iekšējos noteikumus attiecībā uz Eiropas Biroja 
krāpšanas apkarošanai (OLAF) veikto personas datu apstrādi saistībā ar informācijas sniegšanu datu subjektiem un dažu viņu tiesību 
ierobežošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 25. pantu (OV L 315, 12.12.2018., 41. lpp.).
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VIII PIELIKUMS 

Sadarbība ar dalībvalstīm kriminālizmeklēšanās vai finanšu izmeklēšanās 

1. Priekšmets un darbības joma

1. Šis pielikums attiecas uz personas datu apstrādi, jo īpaši personas datu pārsūtīšanu, ko veic pārzinis, lai sniegtu valsts 
iestādēm informāciju un dokumentus, kurus tās pieprasa saistībā ar kriminālizmeklēšanām vai finanšu izmeklēšanām.

2. Šajā pielikumā ir paredzēti konkrēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 
14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14.–21. 
pantā paredzētajām tiesībām un pienākumiem, kad valstu iestādēm tiek sniegta informācija un dokumenti, ko tās pieprasa 
saistībā ar kriminālizmeklēšanu vai finanšu izmeklēšanu (1), lai nodrošinātu:

a) noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par tiem vai kriminālsodu izpildi 
saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

b) tiesu neatkarības un tiesvedības aizsardzību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta e) apakšpunktu; un

c) reglamentētu profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un saukšanu pie atbildības par 
tiem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 25. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

3. Šo pielikumu piemēro šādām personas datu kategorijām:

a) identifikācijas dati;

b) kontaktinformācija;

c) profesionālie dati;

d) finanšu dati;

e) elektroniskā komunikācija;

f) informācijas plūsmas dati;

g) dati par personu klātbūtni;

h) visi pārējie dati saistībā ar valsts iestāžu veiktās attiecīgās izmeklēšanas priekšmetu.

2. Piemērojamie ierobežojumi

Ievērojot šā lēmuma 8.–13. pantu, pārzinis var ierobežot Regulas (ES) 2018/1725 14.–21., 35. un 36. panta piemērošanu, 
kā arī tās 4. panta piemērošanu, ciktāl tā noteikumi atbilst minētās regulas 14.–21. pantā paredzētajām tiesībām un 
pienākumiem, ja minēto tiesību īstenošana apdraudētu valsts iestāžu veikto kriminālizmeklēšanu vai finanšu izmeklēšanu 
mērķa sasniegšanu un efektivitāti.

(1) Iestādei ir jāsniedz valsts iestādēm informācija un dokumenti, kas pieprasīti saskaņā ar lojālas sadarbības principu, kurš paredzēts 
Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā.
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