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Ziniet savas tiesības
Eirojusts ir Eiropas Savienības (turpmāk tekstā
– ES) iestāde, kas izveidota 2002. gadā,
lai stiprinātu kompetento iestāžu darbības
efektivitāti dalībvalstīs, kad tās nodarbojas ar
nopietnu pārrobežu noziegumu un organizētās
noziedzības izmeklēšanu un tiesvedību. Lai
izpildītu tam uzticētos uzdevumus, Eirojusts apstrādā ievērojamu informācijas apjomu, kas bieži ietver personisku informāciju
par aizdomās turētajām vai notiesātajām
personām, lieciniekiem un noziegumu upuriem. Plašāka informācija ir pieejama Eirojusta
tīmekļa vietnē: www.eurojust.europa.eu.
Apvienotās uzraudzības iestāde (turpmāk
tekstā – AUI) ir neatkarīga uzraudzības
institūcija, kas izveidota saskaņā ar Lēmuma
par Eirojusta nostiprināšanu 23. pantu un kas
kopīgi uzrauga Eirojusta darbību saistībā ar
personas datu apstrādi un nodrošina, ka šīs
darbības veic atbilstoši Lēmumam par Eirojusta nostiprināšanu.

Kādas ir Jūsu tiesības?
Tiesības piekļūt informācijai
Jums ir tiesības piekļūt jebkādai informācijai
par Jums, kura ir Eirojusta rīcībā, tāpat Jūs
varat lūgt pārbaudīt šādu informāciju. Par šo
tiesību izmantošanu nav jāmaksā. Eirojustam ir pienākums izskatīt Jūsu pieprasījumu
trīs mēnešu laikā. Tomēr Eirojusts var atteikties nodrošināt piekļuvi Jūsu informācijai, ja
nepieciešams, lai:
a) ļautu Eirojustam pildīt tās uzdevumus un
pienākumus;
b) aizsargātu notiekošu valsts izmeklēšanu;
c) aizsargātu trešo personu tiesības un
brīvības.
Ja Jūs neapmierina Eirojusta lēmums, Jūs varat pārsūdzēt šo lēmumu, vēršoties pie AUI.
Tiesības prasīt datu labošanu, dzēšanu
vai bloķēšanu
Jums ir tiesības lūgt Eirojustam labot, bloķēt
vai dzēst neprecīzus vai nepilnīgus datus par

Jums. Ja Jūs neapmierina Eirojusta atbilde, Jūs 30 dienu laikā pēc Eirojusta lēmuma
saņemšanas varat šo lēmumu pārsūdzēt AUI.
Kur sūtīt pieprasījumu, lai iegūtu
piekļuves tiesības
Lai izmantotu savas tiesības piekļūt informācijai, Jums ir jānosūta rakstveida
pieprasījums par piekļuves tiesību piešķiršanu,
adresējot to Eirojustam vai kādai no šīm
kompetentajām iestādēm (www.eurojust.
europa.eu/jsb-datarights.htm#contacts). Jūs
varat izvēlēties, pie kuras no šīm iestādēm
vērsties ar pieprasījumu, un piekļuves tiesības
tiks īstenotas saskaņā ar tās dalībvalsts likumiem, kurā attiecīgā iestāde atrodas.
Pārsūdzības kārtība
Lai iesniegtu pārsūdzību, Jums 30 dienu laikā
pēc Eirojusta lēmuma saņemšanas ir jāiesniedz
rakstveida sūdzība AUI Sekretariātam. Vēstulē,
ko Jūs nosūtāt AUI, ir jāizklāsta savas sūdzības
pamatojums.
Ir skaidri jāsniedz šāda informācija: kurš ir
pārsūdzības iesniedzējs, par ko Jūs sūdzaties
un kāds tam ir pamats. Sūdzībai ir jāpievieno
visi pieejamie pamatojošie dokumenti. Jūs
varat jebkurā laikā atsaukt pārsūdzību.
AUI Sekretariāts četru nedēļu laikā pēc Jūsu
sūdzības saņemšanas rakstveidā apstiprinās,
ka sūdzība ir saņemta, un sniegs vispārīgu
informāciju par pārsūdzības procedūru.
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