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JŪSU PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 
 
 

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par 

jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību. 
 
 
 

Apstrādes darbība: Personas datu apstrāde notiek ES tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas 

kontekstā 

Datu pārziņi: Eiropas Komisija, ko pārstāv Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts 

(turpmāk – ĢD SANTE), un ES dalībvalstis, kas darbojas kā kopīgi datu pārziņi 

Satura rādītājs 

1. Ievads 

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus? 

3. Uz kāda juridiska pamata mēs apstrādājam jūsu personas datus? 

4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam? 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus? 

6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu personas datus? 

7. Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek atklāti? 

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās varat izmantot? 

9. Atbildīgā datu pārziņa kontaktinformācija 

10. Kur var atrast sīkāku informāciju? 
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1. Ievads 

ĢD SANTE un ES dalībvalstis ir apņēmušās aizsargāt jūsu personas datus un ievērot jūsu 

privātumu. Komisija vāc un turpmāk apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar 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 (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001). Dalībvalstis vāc un turpmāk apstrādā jūsu 

personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 

27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu 

apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidrots jūsu personas datu apstrādes iemesls, veids, kā ĢD 

SANTE un ES dalībvalstis vāc, apstrādā un nodrošina visu sniegto personas datu aizsardzību, tas, 

kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu personas datu apstrādi. 

Šajā paziņojumā ir norādīta arī kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura varat 

vērsties, lai izmantotu savas tiesības, un datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības 

uzraudzītāja kontaktinformācija. 

Turpmāk tekstā ir sniegta informācija par apstrādes darbību “personas datu apstrāde notiek ES 

tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas kontekstā”, ko veic ĢD SANTE un ES dalībvalstis. 

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu personas datus? 

Apstrādes darbības mērķis: 

Personas datu apstrādes mērķis ir ES izsekošanas un izsekošanas sistēmas darbība, kas paredz, ka 

saimnieciskās darbības veicējiem ir jāreģistrējas sistēmā un jāreģistrē un jāpārsūta informācija par 

produktu apriti un tabakas izstrādājumu aprites darījumu datiem Eiropas Savienībā. Savāktie dati 

ļauj Komisijai un ES dalībvalstīm veikt efektīvu uzraudzību, lai pareizi darbotos tabakas 

izsekojamības sistēma un attiecīgi tabakas izsekojamības tiesību aktu izpilde, jo īpaši cīņu pret 

tabakas izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību. 
 

ID izdevēji, kuru kompetencē ir unikālo identifikatoru ģenerēšana un izsniegšana, vāc jūsu 

personas datus Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2018/574 II pielikuma 2. nodaļas 1. iedaļas 

1.1., 1.4. un 1.7. punktā norādītajā formātā. Kad jūsu personas dati ir savākti, tie tiek saglabāti 

bezsaistes izplātās datnēs (offline flat-files) un ID izsniedzēju reģistros. Saskaņā ar Komisijas 

Īstenošanas Regulas (ES) 2018/574 20. panta 1. un 3. punktu ar maršrutētāja starpniecību uz 

sekundāro repozitoriju elektroniski tiek nosūtītas visu bezsaistes izplāto datņu un reģistru 

atjauninātas kopijas. Kad jūsu personas dati ir savākti, tie tiek glabāti serveros, ko apkalpo 

sekundārā repozitorija operators. 
 

Trešās puses pakalpojumu sniedzēji, kas pārvalda primāros repozitorijus, vāc jūsu personas datus 

Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2018/574 II pielikuma 2. nodaļas 3. iedaļas 3.1.-3.5. punktā 

un 4. iedaļā norādītajā formātā. Kad jūsu personas dati ir savākti, tie tiek glabāti serveros vai 

mākoņkrātuvēs, ko pārvalda primārā repozitorija sniedzēji. Pēc tam jūsu personas dati tiek 

nekavējoties pārsūtīti uz sekundāro repozitoriju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 

2018/574  26. panta 3. punktu un saglabāti serveros, ko pārvalda sekundārā repozitorija operators. 
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Sekundārā repozitorija operators vāc jūsu personas datus Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 

2018/574 II pielikuma 2. nodaļas 3. iedaļas 3.1.-3.5. punktā un 4. iedaļā norādītajā formātā ar 

maršrutētāja starpniecību. Kad jūsu personas dati ir savākti, tie tiek glabāti serveros, ko apkalpo 

sekundārā repozitorija operators. 
 

Jūru personas dati netiks izmantoti automatizētai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai. 

3. Kāds ir jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats? 

ĢD SANTE un ES dalībvalstis apstrādā jūsu personas datus, jo apstrāde ir nepieciešama ES tabakas 

izstrādājumu izsekojamības sistēmas pareizai darbībai, kas tiek veikta sabiedrības interesēs, proti, 

tabakas izstrādājumu kontroles nolūkos, kas minēti Direktīvā 2014/40/ES un Komisijas 

Īstenošanas Regulā (ES) 2018/574. 

Nelikumīgi izstrādājumi mazina prasībām atbilstošu produktu brīvu apriti un tabakas izstrādājumu 

kontroles tiesību aktos paredzēto aizsardzību. Lai cīnītos pret nelikumīgiem tabakas 

izstrādājumiem, tostarp tiem, kas nelikumīgi ievesti ES, Direktīvas 2014/40/ES 15. pantā noteikts, 

ka visas tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības, ko laiž tirgū, ir jāmarķē ar unikālu 

identifikatoru un un to pārvietošana būtu jāreģistrē, lai šādus izstrādājumus visā Eiropas Savienībā 

varētu izsekot un identificēt un lai varētu uzraudzīt un labāk nodrošināt to atbilstību šīs direktīvas 

noteikumiem. Komisijas Īstenošanas Regulā (ES) 2018/574 arī uzsvērts, ka izsekojamības sistēmas 

mērķis ir nodrošināt ES dalībvalstīm un Komisijai efektīvu instrumentu, ar ko apkarot tabakas 

izstrādājumu nelikumīgu tirdzniecību. 

4. Kādus personas datus mēs vācam un apstrādājam? 

Personas datu sniegšana notiek saistībā ar: 

a) ekonomikas dalībnieku un pirmās mazumtirdzniecības punktu operatoru pieprasījumu 

iesniegšanu par identifikatoru kodiem ekonomikas dalībniekiem, pirmās mazumtirdzniecības 

punktu operatoriem, objektiem un iekārtām saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 

2018/574 14. panta 2. punktu, 16. panta 2. punktu un 18. panta 2. punktu, 

b) ekonomikas dalībnieku informācijas par tabakas izstrādājumu pārvietošanu nosūtīšanu saskaņā 

ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2018/574 

32. panta 2. punktu, 

c) ekonomikas dalībnieku darījumu informācijas nosūtīšanu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas 

Regulas (ES) 2018/574 33. panta 2. punktu. 
 

ĢD SANTE un ES dalībvalstis vāc un turpmāk apstrādā šādus personas datus: 
 

• Ekonomikas dalībnieka reģistrētais nosaukums 

• Ekonomikas dalībnieka adrese 

• Ekonomikas dalībnieka e-pasta adrese 

• Ekonomikas dalībnieka PVN reģistrācijas numurs 

• Ekonomikas dalībnieka nodokļu reģistrācijas numurs 

• Objekta adrese – iela, numurs, pasta indekss un pilsēta 

• Iekārtas ražotājs 

• EO_ID (Ekonomikas dalībnieka identifikatora kods) 

• F_Excise Number2 (Objekta akcīzes numurs, ko kompetentā iestāde 

• piešķīrusi personu/telpu identifikācijai 

• F_ID (Objekta identifikatora kods) 

• Galamērķa objekta pilna adrese: iela, numurs, pasta indekss, pilsēta 

• Transportlīdzekļu numura zīmes 

• Pircēja reģistrētais juridiskais nosaukums 



 

 

• Pircēja adrese 

• Pircēja nodokļu reģistrācijas numurs 

• Maksātāja reģistrētais juridiskais nosaukums 

• Maksātāja adrese 

• Maksātāja nodokļu reģistrācijas numurs 
 

Iepriekš minēto darbību kontekstā jūsu personas dati tiek iesniegti ID izdevējiem, kas ir kompetenti 

izveidot un izsniegt unikālus identifikatorus, neatkarīgiem trešo pušu nodrošinātājiem, kas 

pārvalda primāros repozitorijus, un neatkarīgajam trešās puses nodrošinātājam, kas pārvalda 

sekundāro repozitoriju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas (ES) 2018/574 14. panta 2. 

punktu, 16. panta 2. punktu, 18. panta 2. punktu, 32. panta 2. punktu un 33. panta 2. punktu. 
 

Ja jūs nesniegsiet šos personas datus, jūsu pieprasījums vai pārskata ziņojums tiks uzskatīts par 

nepareizu un nepilnīgu, un tabakas izsekojamības sistēma to noraidīs. 

5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus? 

Saistībā ar pieprasījumu iesniegšanu par ekonomikas dalībnieku, pirmās mazumtirdzniecības 

punktu operatoru, objektu un iekārtu identifikatoru kodiem saskaņā ar Komisijas Īstenošanas 

Regulas (ES) 

2018/574 15. pantu un 27. panta 10. punktu. 
 

Saistībā ar informācijas par tabakas izstrādājumu pārvietošanu nosūtīšanu un darījumu 

informāciju, jūsu personas dati tiks glabāti piecus gadus saskaņā ar Komisijas Īstenošanas Regulas 

(ES) 2018/574 25. panta 1. punkta e) apakšpunktu. Šis glabāšanas periods tiek skaitīts no pēdējā 

notikuma, kas saistīts ar konkrēto unikālo identifikatoru. 

Ja tabakas izsekojamības sistēma vairs nedarbosies, tiks dzēsti visi personas dati, kas tiek glabāti 

ID izdevēju bezsaistes izplātās datnēs un reģistros, kā arī primāro repozitoriju nodrošinātāju un 

sekundārā repozitorija operatora datubāzēs un mākoņkrātuvēs. 

6. Kā mēs aizsargājam un glabājam jūsu personas datus? 

Visus personas datus glabā ID izdevēju bezsaistes izplātās datnēs un reģistros, kā arī primāro 

repozitoriju nodrošinātāju un sekundārā repozitorija operatora datubāzēs un mākoņkrātuvēs. 

Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, 

Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā. 

ID izdevējiem, kurus ES dalībvalstis ir iecēlušas, noslēdzot līgumu vai tiesību aktu, ir saistoši īpaši 

šī līguma punkti vai tiesību akta noteikumi par jebkādām personas datu apstrādes darbībām, kas 

tiek veiktas kopīgo pārziņu vārdā. Tām pašām vienībām ir saistoši arī Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas (ES) 2016/679 un valstu datu aizsardzības tiesību aktos noteiktie konfidencialitātes 

pienākumi. 

Sekundārā repozitorija operatoram, kas darbojas kā Komisijas līgumslēdzējs, ir saistošas īpašas 

līgumsaistības attiecībā uz personas datu apstrādes darbībām, kas tiek veiktas kopīgo pārziņu 

vārdā. Jo īpaši operatoram ir jāievieš atbilstoši tehniski un organizatoriski drošības pasākumi, lai 

nodrošinātu, ka jūsu dati tiek droši apstrādāti saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 

2016/679 prasībām. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046


 

 

2021. gadā esošā koncesijas līguma ietvaros Komisija organizēja sekundārā repozitorija operatora 

ārējo revīziju. Revīziju veica Komisijas izvēlēts un pilnībā apmaksāts revīzijas uzņēmums “BDO 

LPP”. Revīzija aptvēra gan līgumu ievērošanu, gan informācijas drošības pārvaldības standartu 

ievērošanu, gan datu drošību. Revidenti nesaskārās ar problēmām, kuru ietekme būtu uzskatāma 

par nozīmīgu vai būtisku. 

Starp sekundārā repozitorija operatoru un Komisiju noslēgtajā datu apstrādes līgumā minētās 

saistības rakstiski nodotas primāro repozitoriju nodrošinātājiem. Tām pašām vienībām ir saistoši 

arī Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 un valstu datu aizsardzības tiesību aktos 

noteiktie konfidencialitātes pienākumi. 

Turklāt saskaņā ar Direktīvas 2014/40/ES 15. panta 8. punktu primāros repozitorijus pārrauga ārējs 

revidents, kura kandidatūru ierosina un kam samaksu nodrošina tabakas izstrādājumu ražotājs un 

kuru apstiprina Komisija. Ārējais revidents iesniedz gada ziņojumu kompetentajām iestādēm un 

Komisijai, jo īpaši izvērtējot jebkurus pārkāpumus saistībā ar piekļuvi glabātajiem datiem. 

Tādējādi Komisija katru gadu saņem revīzijas ziņojumus par visu primāro repozitoriju 

nodrošinātāju datu uzglabāšanas darbībām. Tas ļauj Komisijai atklāt iespējamos pārkāpumus 

saistībā ar piekļuvi glabātajiem datiem un novērtēt attiecīgos spēkā esošos datu drošības 

pasākumus. 

Lai aizsargātu jūsu personas datus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus 

pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto personas datu būtību 

saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā 

datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver 

piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros personas datiem var piekļūt tikai 

pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt. 

7. Kam ir piekļuve jūsu personas datiem un kam tie tiek atklāti? 

Saskaņā ar Direktīvas 2014/40/ES 15. panta 8. punkta 3) apakšpunktu un Komisijas Īstenošanas 

Regulas (ES) 2018/574 25. panta 1. punkta k) apakšpunktu tikai Dalībvalstis, Komisija un 

Komisijas apstiprinātie ārējie revidenti var piekļūt jūsu personas datiem. 

Dalībvalstīm, Komisijai un ārējiem revidentiem ir neierobežota fiziska un virtuāla piekļuve 

personas datiem primārajā repozitorijā un sekundārajā repozitorijā. Virtuālā piekļuve datiem tiek 

sekmēta ar grafisku saskarņu starpniecību sekundārā repozitorija līmenī. 
 

Piekļuve personas datiem, kas tiek kopīgi apstrādāti, ir atļauta tikai: 

a) pilnvarotiem Komisijas un Dalībvalstu darbiniekiem, lai veiktu efektīvas uzraudzības un 

izpildes darbības saistībā ar Direktīvu 2014/40/ES. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības 

gadījumā papildu vienošanos par konfidencialitāti. 

b) pilnvaroti ID izdevēju darbinieki, neatkarīgi trešo pušu nodrošinātāji, kas pārvalda sekundāro 

repozitoriju, un neatkarīgi trešo pušu nodrošinātāji, kas pārvalda primāros repozitorijus. Uz šo 

piekļuvi attiecas ID un paroles prasības. 

8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās varat izmantot? 

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) un 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļas (12.–23. pants) noteikumiem ir īpašas tiesības, 

proti, tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos labot, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. 

Atsevišķos gadījumos jums ir tiesības savus personas datus dzēst. 
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Varat arī savu personas datu apstrādi ierobežot. Jums ir tiesības, pamatojoties uz savu īpašo 

situāciju, iebilst pret savu personas datu apstrādi, kas tiek likumīgi veikta saskaņā ar Regulas 

(ES) Nr. 2018/1725 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 

6. panta 1. punkta e) apakšpunktu. 
 

Savas tiesības varat īstenot, arī sazinoties ar atbildīgo datu pārzini, vai konflikta gadījumā – ar datu 

aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. 

Viņu kontaktinformācija ir sniegta šā paziņojuma 9. iedaļā. 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, 

aprakstiet tās savā pieprasījumā. 

9. Atbildīgā datu pārziņa kontaktinformācija 

- Atbildīgais datu pārzinis 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir piezīmes, 

jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību saistībā ar savu personas datu vākšanu un 

izmantošanu, sazinieties ar ĢD SANTE (SANTE-TT-DP@ec.europa.eu). 

- Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS) 

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi atbilstoši Regulai (ES) 2018/1725, varat 

sazināties ar Komisijas datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-

OFFICER@ec.europa.eu). 

- Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) 
 

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (edps@edps.europa.eu) 

(piemēram, iesniegt sūdzību), ja uzskatāt, ka datu pārzinis, apstrādājot jūsu personas datus, ir 

pārkāpis jūsu tiesības, kas paredzētas Regulā (ES) 2018/1725. 

10. Kur var atrast sīkāku informāciju? 

Komisijas datu aizsardzības speciālists (DAS) publicē visu to Komisijas veikto personas datu 

apstrādes darbību reģistru, kas ir dokumentētas un viņam paziņotas. Reģistram var piekļūt šādā 

saitē: http://ec.europa.eu/dpo-register. 
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