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Žinokite savo teises
Eurojustas – tai Europos Sąjungos organas,
įkurtas 2002 m. siekiant skatinti ir gerinti Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų
institucijų vykdomų ikiteisminių tyrimų ir
baudžiamojo
persekiojimo
koordinavimą
sunkaus tarptautinio ir organizuoto nusikalstamumo srityje. Savo užduotims vykdyti Eurojustas tvarko informaciją, dažnai asmeninio
pobūdžio, susijusią su įtariamaisiais, kaltinamaisiais, liudytojais ir nukentėjusiaisiais.
Išsamesnės informacijos rasite Eurojusto interneto svetainėje: www.eurojust.europa.eu.
Jungtinis priežiūros organas – tai pagal Eurojusto sprendimo 23 straipsnį įsteigta nepriklausoma priežiūros institucija, bendrai stebinti
su asmens duomenų tvarkymu susijusią Eurojusto veiklą ir užtikrinanti, kad ji būtų vykdoma pagal Eurojusto sprendimą.

Kokios yra jūsų teisės?
Teisė susipažinti su asmens duomenimis
Jūs turite teisę susipažinti su visa informacija, kurią Eurojustas turi apie jus, arba galite
prašyti šią informaciją patikrinti. Šia teise galite naudotis nemokamai. Eurojustas turi patenkinti jūsų prašymą per tris mėnesius.
Tačiau Eurojustas gali atsisakyti suteikti prieigą
prie jūsų informacijos, jeigu tai reikalinga:
a) sudaryti galimybes Eurojustui vykdyti savo
užduotis ir pareigas;
b) apsaugoti besitęsiantį nacionalinį tyrimą;
arba
c) apsaugoti trečiųjų šalių teises ir laisves.
Jeigu Eurojusto sprendimas jūsų netenkina,
jūs galite šį sprendimą apskųsti Jungtiniam
priežiūros organui.
Teisė taisyti, trinti asmens duomenis arba
blokuoti duomenų tvarkymą
Jūs turite teisę prašyti Eurojustą pataisyti,
pašalinti netinkamus arba neišsamius duomenis, susijusius su jumis, arba blokuoti

duomenų tvarkymą. Jeigu Eurojusto atsakymas jūsų netenkina, per 30 dienų nuo Eurojusto sprendimo gavimo dienos galite perduoti šį
klausimą spręsti Jungtiniam priežiūros organui.
Kur pateikti prašymą dėl teisės susipažinti
su asmens duomenimis
Kad galėtumėte pasinaudoti savo teise
susipažinti su asmens duomenimis, jūs turite išsiųsti Eurojustui arba vienai iš šių
kompetentingų
institucijų
(www.eurojust.
europa.eu/jsb-datarights.htm#contacts)
prašymą raštu. Galite pasirinkti, kuriai iš
šių institucijų pateikti savo prašymą, ir teisė
susipažinti su asmens duomenimis bus vykdoma pagal valstybės narės, kurioje yra ši institucija, įstatymus.
Skundo pateikimas
Skundą raštu turite pateikti Jungtinio priežiūros
organo sekretoriatui per 30 dienų nuo Eurojusto sprendimo gavimo dienos. Savo rašte
Jungtiniam priežiūros organui turite išdėstyti
skundo pagrindą. Turi būti aiškiai pateikta ši informacija: kas skundžiasi, dėl ko skundžiamasi
ir koks yra skundo pagrindas. Prie skundo turi
būti pridėti turimi papildomi dokumentai. Jūs
bet kuriuo metu galite atsiimti savo skundą.
Jungtinis priežiūros organas jums atsakys per
keturias savaites nuo jūsų skundo gavimo
dienos, patvirtins gavimą ir pateiks bendrą
informaciją apie skundo procedūrą.
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