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Personām, kuru personas datus vāc, uzglabā vai citādi apstrādā Muitas informācijas
sistēmā (turpmāk tekstā - "MIS"), ir tiesības labot savus personas datus, ja tie ir
neprecīzi, kā arī dzēst nelikumīgi saglabātos datus.
Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta šo tiesību izmantošanas kārtība.
Rokasgrāmatā ir 3 sadaļas: MIS apraksts, personu, kuru dati tiek apstrādāti MIS,
tiesības, un piekļuves tiesību izmantošanas kārtība katrā no attiecīgajām valstīm.

I.

MUITAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS APRAKSTS

MIS ir datorsistēma, kas centralizē muitas informāciju ar mērķi novērst, izmeklēt un
saukt pie atbildības Kopienas muitas vai lauksaimniecības tiesību aktos noteikto
regulējumu pārkāpējus.
MIS darbību nosaka šādi normatīvie akti :
- Padomes 1997. gada 13. marta Regula (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes
iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu1 (turpmāk tekstā "Regula 515/97"), kurā grozījumi izdarīti ar 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr.
766/20082, un
- Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmums 2009/917/JHA par informācijas
tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām3 (turpmāk "Lēmums 2009/917/JHA").
FIDE ("Muitas lietu identifikācijas datu bāze"- Fichier d'Identification des Dossiers
d'Enquêtes Douanières) ir ES mēroga indekss, ko izmanto MIS kontekstā. Tajā ir
ietverti izmeklēšanas protokoli, ko administratīvos nolūkos izveidojušas dalībvalstu
muitas un citas izmeklēšanas iestādes, kā arī kriminālizmeklēšanas un
kriminālvajāšanas nolūkos muitas jomā.
Pēc detalizēta pieprasījuma ievadīšanas FIDE sniedz informāciju:
- par izmeklēšanas iestādes nosaukumu un adresi, un
- šīs iestādes izmeklēšanas protokola numuru,
gadījumos, kad ir pieejama informācija par lietām, kas saistītas gan ar fizisko, gan
juridisko personu uzsāktām vai slēgtām izmeklēšanās lietām ("hit"). Pēc tam birojs, kas
ievadījis pieprasījumu, var izlemt, vai lūgt savstarpēju palīdzību vai sniegt spontānu
informāciju.

_____________________________________________
1

-OJ L 82.3.1997, p.1
- Regula (EK) Nr. 766/2008 (2008. gada 9. jūlijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par
dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un so iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu
muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu, OV L 218, 13.8.2008, p. 48.
3
- OJ L 323, 10.11.2009., p.20
2
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FIDE juridiskais pamats
FIDE sastāv no divām datu bāzēm, kuru darbību nosaka šādi normatīvie akti:
- Regula Nr. 515/97 attiecībā uz jomu, kurā ES ir ekskluzīva kompetence (Līguma par
Eiropas Savienības darbību 3. pants)
-Lēmums 2009/917/JHA attiecībā uz jomu, kurā ES dala savu kompetenci ar
dalībvalstīm (Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. pants).
Apstrādātās informācijas kategorijas
Dati, kas ievadīti MIS, attiecas uz precēm, transporta līdzekļiem, uzņēmumiem un
cilvēkiem, kas saistīti ar šādiem pārkāpumiem. Tie attiecas arī uz krāpšanas tendencēm,
pieejamajām kompetencēm, aizturētajām vai konfiscētajām precēm, aizturēto vai
konfiscēto skaidro naudu.
Apstrādāto personas datu kategorijas
Personas dati, kurus var apstrādāt MIS, ir uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 515/97 25. panta
2. punktā un Lēmuma 2009/917/JHA 4. panta 2. punktā, un tajos iekļaujami tikai:
Vārds, pirmslaulības uzvārds, uzvārds un pseidonīms;
Dzimšanas datums un vieta;
Tautība;
Dzimums;
Konkrēti mērķi un pastāvīgas fiziskās īpašības;
Datu iekļaušanas iemesls;
Plānotā rīcība;
Brīdinājuma kods, kurā norādīta jebkāda bruņota, vardarbības vai
izbēgšanas vēsture;
(i) Transportlīdzekļa reģistrācijas numurs.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Visos gadījumos personas datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos
uzskatus, reliģiskos vai filozofiskos uzskatus, dalību arodbiedrībās un datus par
personas veselību vai seksuālo dzīvi, neiekļauj4.
Sistēmas uzbūve
MIS sastāv no centrālās datu bāzes ("Centrālā MIS"), kas ir pieejama caur termināļiem katrā
dalībvalstī.5

_______________________________________________________
4
- Tie ir dati, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK
par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ko piemēro attiecībā
uz muitas darbībām, kas veiktas saskaņā ar Regulu 515/97 8. pantā un Padomes 2008. gada 27. novembra
Pamatlēmuma 2008/977/JHA par to personas datu aizsardzību, kurus apstrādā, policijas un tiesu
iestādēm sadarbojoties krimināllietās 6.pantā, piemērojot muitas darbībās ar Lēmumu 2009/917/JHA.
5
- Sk. Regulas 515/97 34. pantu un Lēmuma 2009/917 /JHA 3. panta 1. punktu.
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II.

Personu tiesības, kuru dati tiek apstrādāti MIS

Saskaņā ar datu aizsardzības principiem visām personām, kuru dati tiek apstrādāti MIS,
ir īpašas tiesības6, kas ietvertas iepriekš minētajā lēmumā un regulā. Īpaša uzmanība
jāpievērš tām valstīm, kurās Lēmums 2009/917/JHA nav iekļauts valsts tiesību aktos.
Šīs tiesības pamatā ir:
• tiesības piekļūt viņu datiem, kas glabājas MIS;
• tiesības labot neprecīzus datus vai dzēst tos datus, kas tiek nelikumīgi glabāti;
• tiesības celt prasību tiesās vai kompetentajās iestādēs, lai labotu vai dzēstu datus vai
iegūtu kompensāciju7.
Ikviens, kurš izmanto kādu no šīm tiesībām, var vērsties, pēc savas izvēles, dalībvalsts
kompetentajās iestādēs.
Atbildes uz personu pieprasījumiem sniegšanas kārtība
Ja persona izmanto savas piekļuves tiesības, labo nepareizus datus un dzēš nelikumīgi
uzglabātos datus, valstu atbildīgajām iestādēm jāsniedz atbilde valsts līmenī noteiktajos
termiņos (sk. II un III daļu). Eiropas iestādēm jāsniedz atbilde uz pieprasījumiem trīs
mēnešu laikā8, nekavējoties jāreģistrē pieprasījumus9.
II.1. Piekļuves tiesības
Piekļuves tiesības ir ikvienam, kas to pieprasa, iespēju iepazīties ar informāciju, kas
attiecas uz viņu, kas glabājas datu failā, kā minēts valsts tiesību aktos. Šis ir datu
aizsardzības pamatprincips, kas ļauj datu subjektiem kontrolēt trešo personu glabātos
personas datus.
Šīs tiesības ir skaidri noteiktas Regulas (EK) Nr. 515/97 36. pantā un Lēmuma
2009/917/JHA 22. pantā.
Piekļuves tiesības ir jānoraida, ja tas var apdraudēt jebkuru notiekošo valsts
izmeklēšanu, slepenas uzraudzības vai novērošanas un ziņošanas laikā10. Ja tiek
izvērtēta šāda atbrīvojuma piemērojamība, jāņem vērā attiecīgās personas likumīgās
intereses. Ja Eiropas iestādei iesniegtais pieprasījums attiecas uz datu dzēšanu, EDAU
parasti iesaka ES iestādēm izlemt, vai datus dzēst pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15
darba dienu laikā11.
___________________________________________________
6
-Sk. Regulas 515/97 36. pantu un Lēmuma 2009/917/JHA 22. pantu.
7
-Sk. Regulas Nr. 515/97 36. (5) pantu un Lēmuma 2009/917 /JHA 23. pantu.
8
-Sk. Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu
brīvu apriti 13.pantu
9
- Sk.Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu
brīvu apriti 14.pantu.
10
-Sk. Regulas 515/97 36 (2).pantu un Lēmuma 2009/917/JHA 22.pantu
11
-Sk.EDAK Vadlīnijas par indivīdu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi, 1. daļa (3), 23.
lpp.,pēc adreses:
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Guid
elines/14-02-25 GL DS rights EN.pdf.
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Dalībvalsts var arī atteikt piekļuvi, ja šāds atteikums nepieciešams, lai nodrošinātu
valsts drošību, aizsardzību, sabiedrības drošību un citu personu tiesības un brīvības.
Piekļuves tiesības tiek īstenotas saskaņā ar valsts, kura pieprasa, tiesību aktiem. Kārtība
katrā valstī ir atšķirīga, kā arī noteikumi par datu paziņošanu pieteikuma sniedzējam.
Ja valsts saņem pieprasījumu piekļūt datiem, ko sniedz cita valsts, šai valstij ir jāsniedz
izdevējvalstij iespēja paust savu viedokli par iespēju iesniedzējam izpaust datus 12.
Patlaban ir divu veidu sistēmas, kas reglamentē tiesības piekļūt policijas datu failiem –
tā daļa no datiem tiek apstrādāta MIS. Kā aprakstīts zemāk, dažās valstīs piekļuves
tiesības ir tiešas, citās tas ir netiešas.
Ikviens, kas to vēlas, var iegūt informāciju par sistēmu, ko attiecīgajā dalībvalstī
attiecībā uz piekļuves tiesībām nosaka datu aizsardzības iestāde ("DAI").
II.1.1. Tiešā piekļuve
Šajā gadījumā attiecīgā persona tieši vēršas pie iestādēm, kas apstrādā datus (MIS
muitas un finanšu izlūkošanas nodaļas). Ja valsts tiesību akti to atļauj, pieteicējam var
nosūtīt informāciju, kas uz viņu attiecas.
II.1.2. Netiešā piekļuve
Šajā gadījumā persona nosūta lūgumu par piekļuvi tās valsts datu aizsardzības iestādei,
kurai adresēts pieprasījums. Datu aizsardzības iestāde veic nepieciešamās pārbaudes,
lai apstrādātu pieprasījumu.
II.2 Tiesības uz datu labošanu un dzēšanu
Piekļuves tiesības ir saistītas ar tiesībām iegūt ar tiem saistīto datu labošanu, ja tie ir
faktiski kļūdaini vai nepilnīgi, vai tiesības pieprasīt to dzēšanu, ja tās ir nelikumīgi
glabātas.
II.3 Tiesības bloķēt datus
Indivīdiem ir tiesības pieprasīt viņu personas datu bloķēšanu, kas apstrādāti MIS,
saskaņā ar Lēmumu 2009/917/JHA.14
Šajā ziņā vadlīnijās, kas attiecas uz personu tiesībām attiecībā uz personas datu apstrādi,
kā uzsver EDAU, ir jānošķir divas situācijas, kad datu subjekti pieprasa datu bloķēšanu,
kas ietekmē laika periodu, kurā personas pieprasījums jāizskata:
1) Ja datu subjekti apstrīd ar tiem saistīto datu precizitāti, datiem jābūt bloķētiem
"uz laiku, kas ļauj datu pārzinim pārbaudīt datu precizitāti, tostarp pilnīgumu".
Tādēļ, ja datu pārzinis saņem bloķēšanas pieprasījumu, pamatojoties uz šiem
iemesliem, datiem nekavējoties jābūt bloķētiem uz to laika periodu, kas
vajadzīgs, lai pārbaudītu datu precizitāti un pilnīgumu.
__________________________________________
12

-Sk. Regulas 515/97 36(3).pantu.
-Sk. Regulas 515/97 36 (4).pantu un Lēmuma 2009/917/JHA 22.pantu.
14
-Sk.Lēmuma 2009/917/JHA 22.pantu.
13
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2) Ja datu subjekti pieprasa bloķēt savus datus nelikumīgas apstrādes dēļ vai ja dati
ir bloķēti pierādījumu iegūšanas nolūkos, datu pārzinim būs vajadzīgs zināms
laiks, lai veiktu šo novērtējumu, lai izlemtu, vai datus vajadzētu bloķēt. Šajā
gadījumā, lai gan datus nevar nekavējoties bloķēt, pieprasījums ir nekavējoties
jāapstrādā, lai aizsargātu datu subjekta tiesības. Tādēļ EDAU uzskata, ka šādi
pieprasījumi jānovērtē pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā.
II.4. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi: tiesības sūdzēties datu aizsardzības iestādē
vai tiesā
Regulas (EK) Nr. 515/97 36. panta 5. punkts un Lēmuma 2009/917/JHA23. pants
nosauc tiesību aizsardzības līdzekļus, kas ir pieejami privātpersonām: tie atgādina to,
ka jebkura persona var vērsties tiesā vai iestādē, kas ir kompetenta saskaņā ar jebkuras
dalībvalsts tiesību aktiem, lai labotu vai dzēstu faktiski kļūdainus personas datus, labotu
vai dzēstu personas datus, kas ievadīti vai glabāti MIS, pārkāpjot Regulu 515/97 vai
Lēmumu 2009/917/JHA, piekļūt personas datiem, bloķēt personas datus, saņemt
kompensāciju par jebkādu nodarīto kaitējumu izmantojot MIS.
Gadījumā, ja Komisija ir iekļāvusi datus, prasību var iesniegt Tiesā saskaņā ar Līguma
par Eiropas Savienības darbību 263. pantu.15

III.

Kārtība, kādā dalībvalstis izmanto MIS piekļuves tiesības

Katrai valstij, kas izmanto MIS, raksturīgā kārtība personām, kuras vēlas izmantot
piekļuves tiesības, veikt labojumus vai dzēst, ir aprakstītas III.1.-III.28. nodaļās valstu
faktu lapās.

15

-Regulas 515/97 36(5).pants
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III.1. AUSTRIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Tieša piekļuve
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Federālā Finanšu ministrija (Bundesministerium für Finanzen),
Johannesgasse 5, 1010 Vīne, Austrija
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Viens piekļuves pieprasījums gadā ir bez maksas. Pieprasītājam ir jāpierāda viņa
identitāte (piemēram, pases kopija).
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Austrijas Datu valsts aizsardzības aģentūra (Österreichische Datenschutzbehörde),
Hohenstaufengasse 3, 1010 Vīne. Epasts: dsb@dsb.gv.at
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Pieprasītāja personas dati, kurus apstrādā muitas iestāde. Pieprasītājam ir jāsadarbojas
un jāatbild uz konkrētiem pārziņa jautājumiem. Var piemērot atbrīvojumus
pamatojoties uz Direktīvas 95/46 / EK 13. pantu.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Federālais likums par papildu noteikumiem Eiropas Kopienu muitas tiesību aktu
īstenošanā BGBI Nr. 659/1994
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000 4913

Federālais likums par personas datu aizsardzību StF: BGBl. I Nr. 165/1999
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597

7.Saziņas valoda
Vācu valoda.

III.2 BEĻĢIJA
Saskaņā ar Beļģijas DAI, kompetentās iestādes neizmanto MIS.

III.3. BULGĀRIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Jaukta kārtība.
Piekļuves tiesības un tiesības dzēst, labot vai bloķēt personas datus, kas nav apstrādāti
saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma noteikumiem, tiek īstenoti, iesniedzot
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personas datu pārzinim rakstisku iesniegumu. Pieteikumu aizpilda individuāli vai
pilnvarota persona ar notariāli apstiprinātu pilnvaru.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Valsts muitas aģentūra (National Customs Agency)
47 G.S.Rakovski iela
1202 Sofija, Bulgārija
Tālrunis: + 359 2 9859 4210 Epasts: pr@customs.bg
Personas datu aizsardzības komisija (Commission for Personal Data Protection)
2Prof. Tsvetan Lazarov bulvāris
Sofija 1592, Bulgārija
Tālruņu centrāle :3592/91-53-518. Pieņem no plkst. 9:30 - 17:00
Epasts: kzld@cpdp.bg Mājaslapa: www.cpdp.bg
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Pieprasījumā jāiekļauj:
1) nosaukums, adrese un citi dati, kas nepieciešami, lai identificētu attiecīgo personu;
2) pieprasījuma apraksts;
3) informācijas sniegšanas vēlamā forma;
4) paraksts, pieprasījuma iesniegšanas datums un pasta adrese.
Gadījumos, kad pieprasījumu iesniedz pilnvarotā persona, pieteikumam pievieno
notariāli apstiprinātu pilnvaru.
Personas datu pārzinis iereģistrē pieprasījumu.
Nepieciešamā informācija var tikt sniegta kā mutiski, tā rakstiski, vai arī attiecīgā
persona vai cita pilnvarota persona veic datu pārskatīšanu. Persona var pieprasīt
personas datu kopiju, ko nogādā viņam vēlamā veidā, vai elektroniski, ja vien tas nav
aizliegts ar likumu.
Datu subjektu tiesību īstenošana ir bez maksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Personas datu aizsardzības komisija (Commission for Personal Data Protection)
2Prof. Tsvetan Lazarov bulvāris
Sofija 1592, Bulgārija
Tālruņu centrāle :3592/91-53-518. Pieņem no plkst. 9:30 - 17:00
Epasts: kzld@cpdp.bg Mājaslapa: www.cpdp.bg
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Personas datu pārzinim jāņem vērā pieprasījuma iesniedzēja norādītā izvēle attiecībā
uz informācijas sniegšanas veidu.
Personas datu pārzinis vai tā pilnvarotā persona izskata pieteikumu un sniedz atbildi 14
dienu laikā pēc tā iesniegšanas.

MIS Uzraudzības koordinācijas grupa-Pieejas tiesību rokasgrāmata-2015.g.decembris

11

Datu pārzinis var pagarināt laika periodu līdz 30 dienām, ja visu pieprasīto datu vākšana
objektīvi prasa ilgāku laiku, un tas nopietni kavētu datu pārziņa darbību.
14 dienu laikā datu pārzinis izlemj, vai iesniegt pieteikuma iesniedzējam pilnīgu vai
daļēju informāciju, vai arī pamatoti atteikt to iesniegt vai veikt attiecīgu darbību, vai
pamatoti atteikties veikt šādu darbību.
Personas datu pārzinis rakstveidā paziņo pieteikuma iesniedzējam par savu lēmumu vai
atteikumu noteiktajā termiņā.
Paziņojums tiek piegādāts personīgi pēc parakstīšanas vai pa pastu ar piegādes
paziņojumu. Paziņojuma neesamību uzskata par atteikumu.
Gadījumā, ja tiesību subjektu tiesības tiek pārkāptas saskaņā ar likumu, jebkura persona
ir tiesīga saņemt aizsardzību un to var īstenot gan administratīvā veidā, gan tiesas ceļā.
Pirmajā gadījumā indivīds var vērsties Personas datu aizsardzību komisijā, bet otrajā
gadījumā viņš/viņa var pārsūdzēt personas datu pārziņa darbības un aktus attiecīgajā
administratīvajā tiesā vai Augstākajā administratīvajā tiesā atbilstoši vispārējai
likumdošanai.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
- Muitas akts - prom.SG 15 / 06.02.1998, pēdējais grozījums. SG 66 / 26.07.2013
- Iekšlietu ministrijas akts- prom.SG 17 / 24.02.2006., Pēdējais grozījums, papildināts
ar SG 70/09.08.2013, spēkā no 09.08.2013.
- Valsts aģentūras Nacionālās drošības akts- prom.SG 109/20.12.2007., pēdējais
grozījums SG 71 / 13.08.2013
- Tiesu sistēmas akts-prom.SG 64 / 07.08.2007., pēdējais grozījums SG 19 05/03/2014
- Personas datu aizsardzības likums-prom.SG 1/04.01.2002., pēdējais grozījums un
pielikums SG 15/15.02.2013
7.Saziņas valoda
Bulgāru vai cita Eiropas valoda

III.4. HORVĀTIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Muitas administrācija ir Finanšu ministrijas organizācija, kas izveidota uz īpaša likuma
- Muitas pakalpojumu likuma pamata (Oficiālais Vēstnesis, Nr. 68/13, 30/14). Šis
likums regulē muitas dienesta uzdevumus, muitas dienesta organizāciju, muitas
amatpersonu pilnvaras un viņu darba tiesību statusu. Saskaņā ar Muitas pakalpojumu
likumu, 24.-3. pants regulē muitas amatpersonu pilnvaras attiecībā uz datu un
informācijas, kas ietver personas datus, vākšanu, novērtēšanu, reģistrēšanu, apstrādi un
izmantošanu.
Šajā sakarā 28. pantā ir noteiktas ieinteresētās personas tiesības piekļūt savai
informācijai Muitas administrācijas rīcībā esošajos dokumentos saskaņā ar
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noteikumiem, kas attiecas uz personas datu aizsardzību (Likuma par personas datu
aizsardzību VIII nodaļas noteikumi. Datu subjekta tiesības un šo tiesību aizsardzība19.-26.pants).
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Pieprasījumu iesniedz Finanšu ministrijai, Muitas pārvaldei, personīgi to atnesot uz
Reģistrācijas nodaļu.
Finanšu ministrija, Muitas administrācija
Alexandera von Humboldta 4 a, 10 000 Zagreba
Epasts: javnost@carina.hr Fax: 003851/6211-011
Katru darba dienu no plkst. 9.00 – 15.00
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma 19. pantu, personas datu reģistrācijas
sistēmas pārzinis ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas par katru
datu subjektu vai viņa likumīgiem pārstāvjiem, vai pilnvarotajām personām sniedz šādu
informāciju:
1)apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti dati, kas attiecas uz datu subjektu;
2) sniedz saprotamā formā paziņojumu par informāciju, kas attiecas uz viņu, kura tiek
apstrādāta, ieskaitot tās avotu;
3) atļaut piekļuvi personas datu reģistrācijas sistēmas uzskaites datiem un personas
datiem datu subjekta personas datu reģistrācijas sistēmā un atļaut šādu failu kopēšanu;
4) iesniegt personas datu reģistrā esošo personas datu fragmentus, sertifikātus vai
izdrukas, kas attiecas uz datu subjektu, un tajā jāietver norāde par mērķa un juridisko
pamatu tā vākšanai, apstrādei un lietošanai;
5) piegādā kopiju, kurā ir informāciju par to, kas ir ieguvis piekļuvi datiem, kādam
nolūkam un uz kāda juridiskā pamata attiecībā uz datu subjekta personas datiem;
6) sniedz informāciju par loģiku, kas saistīta ar jebkuru automātisku datu apstrādi
attiecībā uz datu subjektu.
Saskaņā ar tā paša likuma 22. pantu visas izmaksas, kas izriet no 19., 20. un 21. panta
noteikumiem, sedz personas datu apstrādes sistēmas datu pārzinis, ja vien tas tiesiskajā
regulējumā nav noteikts citādi.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Personas datu aizsardzības aģentūra.
Marticeva 14
Epasts: azop@azop.hr Tālrunis: 003851/4609-000 Fax: 003851/4609-099
Personas datu aizsardzības aģentūrai ir uzraudzības un padomdevējas loma personas
datu aizsardzības jomā. Saskaņā ar 32. panta 3. punktu Aģentūra pārrauga personas datu
aizsardzības īstenošanu pēc datu subjekta pieprasījuma, pēc trešās personas
ierosinājuma vai ex officio. Tajā pašā likumā (1. paragrāfā) ir noteiktas arī darbības,
kuras definētas kā valsts iestādes darbības: uzraudzīt personas datu aizsardzības
īstenošanu, norādīt personas datu vākšanā konstatētos pārkāpumus, sastādīt to valsts un
starptautisko organizāciju sarakstu, kurās ir pienācīgi reglamentēta personas datu
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aizsardzība, atrisināt lietas par iespējamiem šajā likumā garantēto tiesību pārkāpumiem,
uzturēt Centrālo reģistru.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Saskaņā ar Personas datu aizsardzības likuma 19. pantu, personas datu reģistrācijas
sistēmas pārzinis ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, sniedz datu
subjektam vai viņa likumīgiem pārstāvjiem, vai pilnvarotām personām pieprasīto
informāciju. (Sk. atbildi uz 3. jautājumu.)
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Galvenie piemērojamie valsts tiesību akti ir šādi:
- Likums par personas datu aizsardzību (OG Nr. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12
- konsolidēts teksts)
- Likums par tiesībām piekļūt informācijai (OG, Nr. 25/13)
- Likums par konfidencialitātes datu aizsardzību (OG 108/96) - Šis likums stājās spēkā
1996. gada 31. decembrī, un zaudēja spēku 2007. gada 6. augustā, kad stājās spēkā Datu
konfidencialitātes likums, izņemot 8. nodaļas noteikumus un 9. pantu.
- Muitas pakalpojumu likums (OG, Nr. 68/13, 30/14)
- Vispārējais nodokļu akts (OG, Nr. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15)
- Vispārējās administratīvās procedūras likums (OG, Nr. 47/09)
7.Saziņas valoda
Horvātu valoda.

III.5. KIPRA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Saskaņā ar Kipras Datu aizsardzības likumu (Personas datu apstrādes (Indivīdu
aizsardzība) likums 138 (I) / 2001, ar grozījumiem), piekļuves tiesības tieši īsteno datu
subjekts, rakstveidā pieprasot pārzinim, kas šajā gadījumā ir Kipras Muitas un akcīzes
departamenta direktors
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Muitas un akcīzes departamenta direktors
M. Karaoli & Gr. Afxentiou corner, 1096, Nicosia
Pasta adrese: Headquarters, 1440, Nicosia
Epasts: headquarters@customs.mof.gov.cy Tālrunis: + 357 22601713 Fax: + 357
22302031
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Izmaksas saistībā ar piekļuves tiesībām ir € 17.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
1,Iasonos Str., 1082, Nicosia
Epasts: commissioner@dataprotecti on.gov.cy
Tālrunis: + 357 22818456 Fax: + 357 22304565
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5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Muitas un akcīzes departamentam ir pienākums atbildēt datu subjektam 4 nedēļu laikā
pēc pieprasījuma iesniegšanas. Ja neatbild, vai ja atbilde nav apmierinoša, datu
subjektam ir tiesības sūdzēties Komisāram.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Tiesības uz piekļuvi reglamentē Personas datu apstrādes (Indivīdu aizsardzība) likuma
138 (I) / 2001 ar grozījumiem), 12. pants.
7.Saziņas valoda
Grieķu valoda.

III.6. ČEHIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektam ir tiesības tieši piekļūt saviem datiem. Datu subjektam vispirms ir
jāizmanto savas tiesības uz MIS caur datu pārzini, t.i., Muitas ģenerāldirektorātu.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Muitas ģenerāldirektorāts
Budejovicka 7 14069 ,Prāga 4,Čehijas Republika
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Informācija par to, kā pieprasīt informāciju, vai labot / svītrot datus, ir pieejama Muitas
administrācijas (www.celnisprava.cz) mājas lapā un Personas datu aizsardzības biroja
mājas lapā (www.uoou.cz).
Jebkurš datu subjekts ir tiesīgs nosūtīt rakstisku pieprasījumu Muitas
ģenerāldirektorātam (adrese, kas norādīta iepriekš), apliecinot viņa tiesības uz
informāciju, savu MIS apstrādāto datu dzēšanu vai labošanu. Informācija par personas
datu apstrādi MIS tiek atklāta tikai attiecīgajam datu subjektam (vai viņa pārstāvim).
Pieprasījumā jāiekļauj pieteikuma iesniedzēja identifikācija - visi vārdi / uzvārdi,
dzimšanas datums un vieta, kā arī adrese. Muitas ģenerāldirektorātam ir pienākums
atbildēt 30 dienu laikā. Piekļuves tiesību izmantošana ir bez maksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Personas datu aizsardzības birojs
Pplk. Sochora 27 170 00, Prāga7, Čehijas Republika
Personas datu birojs pēc datu subjekta pieprasījuma ir kompetents pārskatīt personas
datu apstrādi MIS valstij saistošā daļā, kad ir aizdomas par nelikumīgu procedūru, vai,
ja personas datu pārzinis (Muitas ģenerāldirektorāts) nav iesniedzis apmierinošu atbildi.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
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Muitas ģenerāldirektorātam būtu jāatbild, vai MIS satur personas datus par datu
subjektu, kādus datus, kāpēc tie ir ievadīti (kādam nolūkam) un kura iestāde to
izdarījusi.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
- Likums Nr. 101/2000 Coll. Par personas datu aizsardzību un dažu tiesību aktu
grozīšanu (12. un 21. pants)
- Akts Nr. 17/2012 Sb. Par Čehijas Republikas muitas pārvaldi (61. pants)
7.Saziņas valoda
Čehu valoda ir vienīgā oficiālā saziņas valoda ar Čehijas iestādēm. Tomēr Čehijas DAI
sazinās arī angļu valodā. Pamatinformācija par to, kā pieteikties piekļuves tiesībām, ir
pieejama angļu valodā arī Čehijas DAI mājas lapā.

III.7. DĀNIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektam ir tiešas piekļuves tiesības.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Piekļuves pieprasījumi jānosūta Muitas dienestam, kas ir datu pārzinis:
SKAT
0stbanegade 123 DK-2100 Kobenhavn 0 Telephone: +45 72 22 18 18 www.skat.dk
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Pieprasījumu nosūtīšanai nav īpašu formālu prasību.
Uz pieprasījumiem par piekļuvi jāatbild cik ātri vien iespējams, un, ja izņēmuma
gadījumos atbildi nevar sniegt četru nedēļu laikā, datu pārzinim par to ir jāinformē
pieteikuma iesniedzējs. Šādā paziņojumā jānorāda iemesli, kādēļ lēmumu nevar
pieņemt četru nedēļu laikā, un, kad to var sagaidīt.
Principā piekļuvei jābūt rakstveidā, ja pieteikuma iesniedzējs to pieprasa. Ja datu
subjekts personīgi ierodas pie datu pārziņa, ir jānoskaidro, vai datu subjekts vēlas
saņemt rakstisku atbildi vai mutisku skaidrojumu par datu saturu.
Piekļuves pieprasījumi ir bezmaksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal DK-1300 Kobenhavn K Tālrunis: +45 3319 3200 Fax: +45
3319 3218 Epasts: dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk
Sūdzības par Muitas dienesta lēmumu par piekļuvi var iesniegt DAI kā sūdzību
administratīvajā instancē. Apstrādājot sūdzības, DAI izskata pašu lietu, lai
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pārliecinātos, ka dati nav ievadīti tādā veidā, kas ir pretrunā ar Padomes Regulas (EK)
Nr. 515/97 un Padomes Lēmuma 2009/917/JHA noteikumiem.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Saskaņā ar Likuma par personas datu apstrādi 31. panta 1. punktu, datu pārzinim (šajā
gadījumā - Muitas dienestam) ir jāinformē persona, kas ir iesniegusi pieprasījumu, vai
tiek apstrādāti ar viņu saistītie dati. Ja šie dati tiek apstrādāti, viņam saprotamā veidā ir
jāpaziņo par datiem, kas tiek apstrādāti, apstrādes mērķiem, datu saņēmēju kategorijām
un visu pieejamo informāciju par šādu datu avotu.
Saskaņā ar likuma 32. panta 1. punktu, saistībā ar Likuma 30. panta 2. punktu, tas
neattiecas uz gadījumiem, kad datu subjekta ieinteresētība iegūt šo informāciju, nav
atļauta sabiedrības interesēs, tostarp:
(1) valsts drošība
(2).......................
(3) valsts drošība
(4) noziedzīgu nodarījumu vai reglamentēto profesiju ētikas pārkāpumu novēršana,
izmeklēšana, atklāšana un kriminālvajāšana
(5).....................
(6).....................
Saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 515/97 23. panta 2. punktu ar grozījumiem, mērķis
ieviest informāciju Muitas informācijas sistēmā ir: "[...] palīdzēt novērst, izmeklēt un
saukt pie atbildības par darbībām, ar kurām pārkāpj muitas vai lauksaimniecības
tiesību aktus, ar ātrāku informācijas izplatīšanu palielinot šajā regulā minēto
kompetento iestāžu sadarbības un kontroles procedūru efektivitāti." Saskaņā ar
Padomes Lēmuma 2009/917/JHA 1. panta 2. punktu, informācijas ieviešanas mērķis
Muitas informācijas sistēmā ir: "[...] palīdzēt novērst, izmeklēt smagus valsts tiesību
aktu pārkāpumus un saukt par tiem pie atbildības, nodrošinot datu ātrāku pieejamību
un tādējādi palielinot dalībvalstu muitas pārvalžu sadarbības un kontroles procedūru
efektivitāti."
Saistībā ar šiem mērķiem pastāv situācijas, kad datu subjektam nevar paziņot, vai par
viņu ir ievadīta informācija. Tādā gadījumā datu subjekts varētu veikt darbības, kas
varētu nopietni apdraudēt ievadītās informācijas rezultātā ieviestos pasākumus, sk. arī
Padomes Regulas (EK) Nr. 515/97 36. panta 2. punktu un Padomes 22. pantu Lēmums
2009/917/JHA.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
- 2000. gada 31. maija Likums Nr. 429 par personas datu apstrādi.
7.Saziņas valoda
Saziņa ar Dānijas iestādēm notiek dāņu valodu. Tomēr ir iespējams sazināties arī angļu
valodā.
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III.8. IGAUNIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektam ir tiesības no datu pārziņa iegūt personas datus, kas attiecas uz viņu.
Jebkura persona var lūgt Igaunijas Datu aizsardzības inspekciju pārbaudīt personas
datus MIS, kas uz viņu attiecas, un kas šos datus ir izmantojis un izmanto. Šobrīd šādas
pieredzes Igaunijai nav.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Igaunijas Nodokļu un muitas pārvalde, Lôôtsa 8a, Tallina 15176,
http://www.emta.ee/index.php?id=973
Igaunijas datu aizsardzības inspekcija, Vaike-Ameerika 19, Tallina,
http://www.aki.ee/en/inspectorate/structure-and-contacts
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Saskaņā ar Igaunijas Datu aizsardzības likuma §19 2. sadaļu, datu subjektam ir tiesības
no personas datu pārziņa iegūt personas datus, kas attiecas uz viņu. Ja iespējams,
personas datiem jābūt izsniegtiem tādā veidā, kā to pieprasa datu subjekts. Personas
datu pārzinis var pieprasīt maksu, līdz 0,19 eiro par lapu, par personas datu izsniegšanu
rakstveidā (uz lapas), sākot ar divdesmit pirmo lapu, ja vien likumā nav noteikta valsts
nodeva par informācijas izpaušanu.
Saskaņā ar Sabiedrības informēšanas likuma §14. un 1. un 2. sadaļu, informācijas
pieprasījumā mutiski vai rakstiski norāda šādu informāciju:
1) personas, kas iesniedz informācijas pieprasījumu, vārds un uzvārds;
2) juridiskās personas vai aģentūras vārds attiecībā uz informācijas pieprasījumu, kas
iesniegts aģentūras vai juridiskas personas vārdā;
3) tās personas kontaktinformācija, kura iesniedz informācijas pieprasījumu (pasta vai
elektroniskā pasta adrese vai fakss, vai tālruņa numurs), ar kuru informācijas
sniedzējs varētu sazināties;
4) informācijas saturs vai dokumenta veids, pieprasītā dokumenta nosaukumu un
saturu, kas nepieciešama personai, kas iesniedz informācijas pieprasījumu;
5) veids, kā izpildīt informācijas pieprasījumu.
Ja persona pieprasa informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības personas datus par
viņu vai trešajām personām, informācijas turētājs identificē personu, kas iesniedz
informācijas pieprasījumu. Ja persona pieprasa ierobežotas pieejamības privātos
personas datus par trešo personu, viņš vai viņa informē informācijas turētāju par
informācijas pieprasīšanas pamatojumu un mērķi.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija, Vaike-Ameerika 19, Tallina.
http://www.aki.ee/en/inspectorate/structure-and-contacts
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Saskaņā ar Igaunijas Datu aizsardzības likuma 33. pantu Datu aizsardzības inspekcija:
1) uzrauga atbilstību šajā likumā noteiktajām prasībām;
2) piemēro administratīvos piespiedu līdzekļus likumā noteiktā apmērā un kārtībā;
3) nepieciešamības gadījumā ierosina krimināllietu un uzliek sodu;
4) sadarbojas ar starptautiskajām datu aizsardzības uzraudzības organizācijām un
ārvalstu datu aizsardzības uzraudzības iestādēm un citām kompetentajām ārvalstu
iestādēm un personām.
Datu aizsardzības inspekcija var ierosināt uzraudzības tiesvedību, pamatojoties uz
sūdzību, vai pēc savas iniciatīvas.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Datu subjekts ir saņēmis informāciju tādā veidā, kādā to pieprasīja, vai arī likumīgo
noraidījumu.
Saskaņā ar Igaunijas Datu aizsardzības likuma 19 3. sadaļu, personas datu pārzinim ir
pienākums sniegt datu subjektam informāciju un pieprasītos personas datus, vai norādīt
informācijas vai personas datu izsniegšanu atteikuma iemeslus, piecu darba dienu laikā
no pieprasījuma saņemšanas datuma. Ar likumu var noteikt atkāpes no informācijas
sniegšanas kārtības attiecībā uz personas datiem un personas datu izpaušanu datu
subjektam.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
-

Personas Datu aizsardzības likums,

-

Kriminālprocesa kodekss (FIDE),

-

Likums par sabiedrības informēšanu

7.Saziņas valoda
Igauņu valoda. Saziņā ar ārvalstīm izmanto abām pusēm saprotamu valodu.

III.9. SOMIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Netiešā.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Datu aizsardzības ombudsmena birojs (Office of the Data Protection Ombudsman)
PL 800
00521 HELSINKI Somija
tietosuoia@om.fi
3.Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
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Personas datus var pārbaudīt reizi gadā bez maksas. Pieprasījumā Datu aizsardzības
ombudam, lai pārbaudītu datu likumību, būtu jāiekļauj:
- personas kods (vai dzimšanas datums un vieta);
- uzvārds (arī iepriekšējais uzvārds);
- Vārdi (arī iepriekšējie vārdi);
- Kontaktinformācija: adrese, pasta indekss un pilsēta;
- Paraksts (datu subjekta, kas izmanto piekļuves tiesības).
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Datu aizsardzības ombudsmena birojs (Office of the Data Protection Ombudsman)
PL 800
00521 HELSINKI Somija
tietosuoia@om.fi
Datu aizsardzības ombuds var pārbaudīt, vai dati ir likumīgi.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Datu aizsardzības ombuds veic nepieciešamās pārbaudes, lai apstrādātu pieprasījumu,
un informē datu subjektu par rezultātu vēstules veidā.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
- Muitas likums (1466/1994) 23 e pants)
7. Saziņas valoda
Somu, zviedru un angļu valoda.

III.10. FRANCIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Francijā tiesības piekļūt MIS ir netiešas.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Nacionālā informātikas un pilsoņu brīvību komisija (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL))
rue Vivienne - CS 30223
F-75083 Parīze Cedex 02
Tālrunis: ++33 1 53 73 22 22
Fax: ++33 1 53 73 22 00
Epasts: mabiven@cnil.fr
www.cnil.fr
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Piekļuves tiesības ir stingri personīgas. Pieteikumu par piekļuvi iesniedz un paraksta
pieprasītājs. Pieteikuma iesniedzējs savā vārdā var pilnvarot juristu iesniegt
pieprasījumu par apstākļiem, kas skaidri norādīti pieprasījumā.
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Pieprasījumam nav īpašu formālu prasību, bet iesniedzējam jāpievieno pieprasījumam
salasāmu personu identificējoša dokumenta (kurā minēti vārds, uzvārds, dzimšanas
datums un vieta) kopiju, piemēram, identifikācijas karti, pasi, uzturēšanās atļauju,
dzimšanas apliecība…
Piekļuves tiesības ir pilnīgi bez maksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Nacionālā informātikas un pilsoņu brīvību komisija (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL))
rue Vivienne - CS 30223
F-75083 Parīze Cedex 02
Tālrunis: ++33 1 53 73 22 22
Fax: ++33 1 53 73 22 00
Epasts: mabiven@cnil.fr
www.cnil.fr
Pēc pieprasījuma saņemšanas Komisija ieceļ vienu no tās locekļiem, kurš ir vai ir bijis
Valsts padomes, Kasācijas tiesas vai Revīzijas palātas tiesnesis, lai veiktu vajadzīgo
izmeklēšanu un veiktu nepieciešamās izmaiņas. Lai to izdarītu, ieceltais tiesnesis dodas
uz Francijas muitas pārvaldes biroju (Direction Nationale du Renseignement et des
Enquêtes Douanières (DNRED)) un personīgi pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs ir
reģistrēts.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Pēc tam, kad pārbaudes ir veiktas, rezultātus var paziņot tikai pieteikuma iesniedzējam,
uz kuru attiecas valsts brīdinājums (a national alert), ja Komisijas loceklis ar datu
pārziņa piekrišanu konstatē, ka datu izpaušana neietekmē "izmeklēšanu un
kriminālvajāšanu par darbībām, kas ir pretrunā ar muitas vai lauksaimniecības tiesību
aktiem ". Saziņa tiks liegta, ja brīdinājums liek domāt par "diskrētu novērošanu",
"novērošanu un ziņošanu", vai, ja tas apdraud paredzēto darbību vai citu personu
tiesības un brīvības.
Ja datu pārzinis iebilst pret informācijas izpaušanu, Komisija informē pieteikuma
iesniedzēju, ka ir veiktas nepieciešamās pārbaudes, bet iesniedzējam nevar sniegt
papildu informāciju. Lai apstrīdētu šo iebildumu, Komisija arī informē pieteikuma
iesniedzēju par viņa rīcībā esošajiem līdzekļiem un laika periodu.
Ja uz pieteikuma iesniedzēju attiecas kāda cita MIS partnera ievadītais brīdinājums,
saziņa pieļaujama tikai tajā gadījumā, ja partnerim ir dota iespēja izteikt savu nostāju.
CNIL tiesnesis, kurš atbild par netiešās piekļuves tiesībām, pārbaudes laikā var lūgt, lai
dati tiktu laboti vai dzēsti.
Vidēji apstrādes laiks svārstās no viena līdz četriem mēnešiem atkarībā no tā, vai
pieteikuma iesniedzējs ir brīdinājuma priekšmets, un vai ir nepieciešams turpināt
procedūru, atkarībā no tā avota.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
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-1978. gada 6. janvāra Likuma Nr. 78-17, ar grozījumiem, par informācijas
tehnoloģijām, datu failiem un pilsoņu brīvībām, 41. pants.
- 2005. gada 20. oktobra Dekrēta Nr. 2005-1309, kas pieņemts, piemērojot iepriekš
minēto Likuma Nr. 78-17, 86. pantus
- 2005. gada 15. septembra Dekrēts par Muitas informācijas sistēmu, 8. pants
7.Saziņas valoda
Iesniedzējs var iesniegt pieprasījumu franču vai angļu valodā.

III.11. VĀCIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Vācijā attiecīgā persona var vērsties kompetentajā iestādē, kas apstrādā datus (tieši),
vai var nosūtīt pieprasījumu valsts datu aizsardzības iestādei (netieši).
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Kompetentā muitas iestāde caur Federālo Finanšu ministriju
Wilhelmstr. 97, 10117 Berlīne.
vai Valsts datu aizsardzības iestāde (Federālais datu aizsardzības un informācijas
brīvības komisārs)
HusarenstraBe 30, 53117 Bonna.
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem vispārējās piekļuves tiesības, principā, nav pakļautas
nevienam nosacījumam. Pilnībā pietiks ar neformāla vēstuli; Nav noteikti ne termiņi,
ne maksa. Tomēr ir jānodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs identificē sevi attiecībā pret
muitas iestādi vai datu aizsardzības iestādi ar viņa identitāti apliecinošu identitātes
kartes kopiju un viņa parakstu.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
sk.1. un 2.punktu
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Pienākumu sniegt informāciju reglamentē BDSG 19’. nodaļa. Principā vēstules tiek
rakstītas pēc konkrētās lietas izskatīšanas. Parasti izmeklēšanas nolūkos, saskaņā ar
attiecīgās datu apstrādes kārtību, nav paredzēta izdrukas sniegšana.
Nav valsts noteiktu termiņu.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Federālais datu aizsardzības likums, 19. sadaļa,
19. sadaļa piekļuve datiem
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(1) Pēc pieprasījuma datu subjektiem sniedz informāciju par
1. reģistrētiem datiem, kas uz tiem attiecas, tostarp informāciju, kas attiecas uz datu
avotu,
2. saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kurām datus pārsūta, un
3. datu ierakstīšanas mērķis.
Pieprasījumā jānorāda, personas datu veids, par kuru jāsniedz informācija. Ja personas
datus neieraksta ne automātiskā veidā, ne neautomatizētās reģistrācijas sistēmās, šo
informāciju sniedz tikai tad, ja datu subjekts sniedz informāciju, kas ļauj atrast datus,
un ja centieni to atrast nav nesamērīgi attiecībā uz datu subjekta interesējošo
informāciju. Pārzinis izmanto savu rīcības brīvību, nosakot šādas informācijas
sniegšanas kārtību, un jo īpaši tā formu, kādā tas tiek sniegts.
(2) 1. apakšsadaļa neattiecas tikai uz ierakstītiem personas datiem, tādēļ, ka to nevar
izdzēst tiesību aktos vai līgumā paredzētajos noteikumos par datu saglabāšanu vai
vienīgi datu aizsardzības uzraudzības nolūkos, vai datu aizsardzībai un informācijas
sniegšanai būtu vajadzīgi nesamērīgi pūliņi.
(3) Ja informācijas sniegšana ir saistīta ar personas datu pārsūtīšanu tām iestādēm, kas
atbild par Konstitūcijas aizsardzību, Federālajam izlūkdienestam, Militārajam
pretizlūkošanas dienestam un, ciktāl tas attiecas uz Federācijas drošību, citām Federālā
Aizsardzības ministrijas aģentūrām, šāds noteikums ir likumīgs tikai ar šo iestāžu
piekrišanu.
(4) Informāciju nesniedz, ja
1. informācija apdraudētu uzdevumu pareizu izpildi, par kuru ir atbildīgs personas datu
pārzinis;
2. informācija apdraudētu valsts drošību vai kārtību, vai citādi kaitētu Federācijai vai
valstij; vai
3. datus vai to ierakstīšanas faktu, jo īpaši trešās personas galveno likumīgo interešu
dēļ, saskaņā ar likumu vai datu būtību ir jātur slepenībā, un tādēļ datu subjekta interese
iegūt informāciju nedrīkst būt prioritāra.
(5) Nav jāpamato atteikšanās sniegt informāciju, ja informācijas sniegšana apdraudētu
faktiskos un tiesiskos atteikuma apstākļus. Šajā gadījumā datu subjektam jāsniedz
informācija par iespēju vērsties pie Federālā Datu aizsardzības un informācijas brīvības
komisāra.
(6) Ja datu subjektam netiek sniegta informācija, pēc datu subjekta pieprasījuma, šo
informāciju iesniedz Federālajam datu aizsardzības un informācijas brīvības
komisāram, ja vien attiecīgā augstākā federālā iestāde konkrētajā gadījumā neuzskata,
ka tas apdraudētu Federācijas vai valsts drošību. Informācija, ko federālais komisārs
sniedzis datu subjektam, nedrīkst sniegt nekādas norādes par datu pārzinim pieejamo
informāciju bez tā piekrišanas.
(7) Informāciju sniedz bez maksas.
7.Saziņas valoda
Saistībā ar valodu nav nekādu noteikumu, lai gan ficiālā valoda ir vācu valoda.

III.12. GRIEĶIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
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Saskaņā ar Likuma 2472/1997 12. pantu, ir noteiktas tiešas piekļuves tiesības
(iesniedzēji iesniedz pieprasījumus tieši kompetentajai valsts iestādei - sk. 2.
jautājumu). Ja pieprasījuma iesniedzēji sūta savus pieprasījumus Grieķijas Personas
datu aizsardzības iestādei (HDPA), viņiem tiks ieteikts iesniegt tos tieši kompetentajai
valsts iestādei.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Finanšu ministrija
Muitas un akcīzes preču ģenerāldirektorāts
D33 Muitas likumu izpildes direktorāts
10 Karageorgi Servias str.
GR- 101 84, Atēnas, Grieķija
Tālrunis: +302107259311, +302107259324, +302103238252 Fax: +302107250113
Epasts: d33-a@otenet.gr, d33ltel@otenet.gr
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Pieprasījumos jānorāda vismaz pieprasījuma iesniedzēja vārds un uzvārds, tēva vārds
un pilns dzimšanas datums. Iesniedzējiem jāiesniedz viņu pases vai cita personu
apliecinoša dokumenta fotokopija.
Saskaņā ar Lēmumu Nr. 122, ko Personas datu aizsardzības iestāde pieņēma 2001.
gada 9. oktobrī, lai īstenotu savas piekļuves tiesības saskaņā ar Likuma 2472/1997 12.
pantu, pieprasītājam jāmaksā personas datu pārzinim 5,00 eiro. Tomēr jāatzīmē, ka,
lai īstenotu tiesības piekļūt MIS, praksē nekad netika iekasēti 5,00 eiro.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Grieķijas Datu aizsardzības iestāde
1-3 Kifisias Av.
GR-115 23, Atēnas, Grieķija. Tālrunis: +302106475600 Fakss: +302106475628
Epasts: contact@dpa.gr www.dpa.gr
Saskaņā ar Likuma Nr. 2472/1997 12. pantu, ja datu pārzinis 15 dienu laikā nesniedz
rakstisku atbildi, vai ja atbilde nav apmierinoša, tad datu subjekts var iesniegt sūdzību
Grieķijas datu aizsardzības iestādē, lai izskatītu viņa lietu.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Likuma 2472/1997 12. pants paredz, ka datu subjektam ir tiesības zināt, vai viņa / viņas
personas dati tiek apstrādāti vai bija apstrādāti. Konkrētāk, viņam/viņai ir tiesības
pieprasīt no pārziņa, bez kavēšanās, saprotamā un skaidri izteiktā veidā sniegt
informāciju par viņa/viņas personas datu būtību, to izcelsmi, apstrādes mērķiem un
saņēmējiem, ja tādi ir.
Saskaņā ar iepriekš minēto pantu, datu pārzinim, kuram ir piekļuves tiesības, 15 dienu
laikā rakstveidā jāsniedz atbilde datu subjektam, vai gadījumā, ja atbilde ir
neapmierinoša, iesniedzējs var vērsties Grieķijas datu aizsardzības iestādē ar sūdzību ,
lai tiktu izskatīta viņa lieta.
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Saskaņā ar Grieķijas datu aizsardzības iestādes lēmumu, pēc pārziņa pieprasījuma, šo
pārziņa pienākumu atbildēt datu subjektam (pieprasījuma iesniedzējam) var pilnīgi vai
daļēji atcelt ar nosacījumu, ka personas datu apstrāde tiek veikta valsts drošības
apsvērumu dēļ vai īpaši smagu noziegumu atklāšanai. Šajā gadījumā Grieķijas datu
aizsardzības iestādes prezidents vai viņa pienākumu izpildītājs veic visus
nepieciešamos pasākumus, un viņam ir bezmaksas piekļuve failiem.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Tiek piemēroti šādi noteikumi: Regulas (EK) 515/1997 36. pants un Likuma
2472/1997 12. pants.
7.Valsts valoda
Grieķu valoda ir oficiālā valoda. Taču, pieprasījumi, kas iesniegti angļu valodā, arī
tiks pieņemti.

III.13. UNGĀRIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Tieša.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Pieprasījums vienmēr būtu jānosūta datu pārzinim. MIS iespējamo datu apstrādātāja
adresi var atrast vietnē: http://en.nav.gov.hu/contact/customs field / customs opening
hours.html
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Pārzinis sniedz skaidru informāciju rakstveidā, pēc iespējas īsā laikā pēc pieprasījuma
iesniegšanas; tomēr ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
Datu subjektu tiesības var ierobežot ar likumu, lai aizsargātu valsts ārējo un iekšējo
drošību, piemēram, aizsardzību, valsts drošību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu un
kriminālvajāšanu, soda izciešanas iestāžu drošību, ekonomiskās un finanšu centrālās un
vietējās pašvaldības intereses, aizsargāt Eiropas Savienības svarīgākās ekonomiskās un
finanšu intereses, aizsargāt disciplinārus un ētiskus pārkāpumus reglamentētajās
profesijās, novērst un konstatēt darba pārkāpumus saistībā ar darba tiesībām un darba
drošību, tostarp visos gadījumos kontrolēt un uzraudzīt, un aizsargāt datu subjektus vai
citu personu tiesības un brīvības. Informācija tiek sniegta bez maksas, ja persona, kas
pieprasa informāciju, vēl nav nosūtījusi informācijas pieprasījumu personas datu
pārzinim saistībā ar to pašu datu apjomu tajā pašā gadā.
Saskaņā ar datu subjekta pieprasījumu, datu pārzinim ir tiesības sniegt informāciju par
subjekta datiem, kurus viņš kontrolē, kā arī par datiem, ko datu pārzinis ir apstrādājis,
t.i., avotiem, kontroles mērķi, juridisko pamatu un ilgumu, datu apstrādātāja
nosaukumu un adresi, un darbības, ko viņš/viņa veic saistībā ar kontroli, un saņēmēju,
kuram tika pārsūtīti datu subjekta personas dati.
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4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Ungārijas Datu aizsardzības un informācijas brīvības iestāde (Iestāde) var arī iejaukties
pirmajā vai otrajā instancē. Ja datu pārzinis nesniedz atbildi, Iestāde var uzsākt
izmeklēšanu vai administratīvo procesu datu aizsardzības jomas pirmajā instancē.
Otrajā instancē Iestāde var uzsākt tādu pašu procedūru, ja datu subjekts iesniedz
pamatotu prasību par datu pārziņa lēmumu.
Pasta adrese: 1530 Budapešta, Pf .: 5.
Adrese:
1125 Budapešta, Szilagyi Erzsebet fasor 22 / c
Tālrunis:
+36 (1) 391-1400 +36
Fax.:
(1) 391-1410
Epasts:
ugyfelszolgalat@naih.hu http://naih.hu
GPS koordinātes: E 47 ° 30'56 ''; K 18 ° 59'57 ''
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Sk. atbildi uz 3.jautājumu.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
- 2011. gada CXII likums par informācijas noteikšanu un informācijas brīvību
- 2010. gada Likums CXXII par valsts nodokļu un muitas pārvaldi
- 2004. gada likums CXL par administratīvo procesu un pakalpojumu vispārīgajiem
noteikumiem
Citas atsauces uz attiecīgajiem likumiem atrodamas http://en.nav.gov.hu/tax laws
7.Saziņas valoda
Administratīvās tiesvedības valoda ir ungāru valoda. Taču, kā likums, neviens nedrīkst
ciest zaudējumus vai būt diskriminēts, ja viņš/viņa nerunā ungāru valodā. Attiecībā uz
saziņas valodu, jāatsaucas uz 2004. gada Likuma CXL noteikumiem par
Administratīvās lietas un pakalpojumu vispārīgajiem noteikumiem.

III.14. ĪRIJA
Muitas nodaļa, Ieņēmumu komisāra birojs
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Piekļuves tiesības ir tiešas, tāpēc visi piekļuves pieprasījumi jāiesniedz tieši Ieņēmumu
komisāra birojam.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Datu aizsardzības iestāde, Ieņēmumu komisāra birojs.
Tālr.: +353 (0)1 8589160,
Epasts: dataprotection@revenue.ie
Rakstiski:
Ienākumu datu pārzinim,
1.stāvs,
Dublinas pils,
Dublina
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3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Saskaņā ar 1998. gada Datu aizsardzības likuma 4. sadaļu, datu subjekts var iesniegt
Ieņēmumu komisāra birojam rakstisku pieprasījumu par atbilstošu samaksu
(6.35 EUR), par jebkuru personas informāciju, kas viņam pieejama, izņemot tos
gadījumus, kad tiek ierobežotas piekļuves tiesības saskaņā ar 1988. gada Datu
aizsardzības likuma 5. sadaļu.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Datu aizsardzības komisāra birojs
Canal House,
Station Road Portarlington Co. Laois
Īrija
Runājot par Datu aizsardzības komisāra biroja lomu, saskaņā ar 2015. gada Muitas
likumu:
(3) Datu aizsardzības komisārs a) kurš saskaņā ar 2001. gada Likuma 6. sadaļu ir valsts uzraudzības iestāde, atbilstoši
Neapoles II. konvencijas mērķiem, turpina tāds būt, un
(b) viņam tiek noteikta valsts uzrauga pilnvaras atbilstoši MIS Lēmuma 24. pantam.
(4) Atbilstoši šim likumam, Neapoles II Konvencija un MIS Lēmums, 1988.gada un
2003. gada Datu aizsardzības likumi par personas datu vākšanu, apstrādi, glabāšanu,
lietošanu vai izpaušanu tiek piemēroti un ir spēkā ar visiem grozījumiem.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Runājot par jebkādiem piekļuves pieprasījumu rezultātiem, līdz šim nav bijis neviens
piekļuves pieprasījums, kas iesniegts Ieņēmumu komisāram, ne arī jautājums Datu
aizsardzības komisāra birojam par piekļuves, labošanas vai dzēšanas tiesībām.
Ir noteikts 40 dienu termiņš, līdz kuram organizācijai ir jāatbild uz piekļuves
pieprasījumu. Arī datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu aizsardzības
komisāram, ja viņi uzskata, ka organizācija, kurai tas ir iesniedzis piekļuves
pieprasījumu, nav izpildījis vai pareizi atbildējis uz pieprasījumu. Informācija par to,
kā datu subjekts var piekļūt savai personiskajai informācijai saskaņā ar Datu
aizsardzības
akta
4.
sadaļu,
ir
pieejama
vietnē
http://www.dataprotection.ie/docs/Accessing-Your-Personal-Information/14.htm.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
-

Muitas likums 2015

-

Muitas un akcīzes (savstarpējās palīdzības) likums, 2001

-

Datu aizsardzības likums 1988 &2003

7.Valsts valoda
Angļu/ Īru
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III.15. ITĀLIJA
Saskaņā ar Itālijas muitas aģentūras (Agenzia delle dogane) datiem, FIDE nekad tikusi
izmantota, un kopš 2006. gada MIS nav iekļauta nekāda informācija saistībā ar tās
kompetencē esošajiem krāpšanas gadījumiem. Bez tam, Aģentūra nav saņēmusi
nevienu pieprasījumu (par piekļuvi/labošanu/dzēšanu). Tādēļ šāds "piekļuves sistēmas
tiesību" apraksts attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti MIS, tiek veikts,
atsaucoties uz piemērojamo likumu vispārējiem noteikumiem un joprojām tiek
pārbaudīts kompetentajās iestādēs.
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Itālijā tiesības piekļūt personas datiem, ko apstrādā MIS iestādes, ir tiešas, jo datu
subjekts var tieši vērsties kompetentajās iestādēs.
Ja pieteikums šo tiesību izmantošanai netiek apstrādāts savlaicīgi, vai datu subjekts nav
apmierināts ar viņam sniegto atbildi, viņš var izteikt pretenziju datu aizsardzības iestādē
(sk. Atbildes uz šādiem jautājumiem par konkrētajiem noteikumiem, kas piemērojami
apstrādājot datus administratīvajos nolūkos vai noziedzīgu nodarījumu novēršanas,
atklāšanas vai apkarošanas nolūkā, kā to skaidri paredz likumi, kas īpaši attiecas uz
šādu apstrādi).
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Muitas aģentūra - krāpšanas apkarošanas birojs (Agenzia delle dogane - Ufficio
antifrode), Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma
Finanšu sargs - sabiedrisko attiecību birojs (Guardia di Finanza - Ufficio Relazioni
con il Pubblico), Viale XXI Aprile 51, 00162 Roma.
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Lai īstenotu piekļuves tiesības, datu subjekta identitāti pārbauda, pamatojoties uz
pieejamo informāciju, arī izmantojot pieejamos ierakstus vai dokumentus vai
sagatavojot identitātes dokumenta kopiju.
Datu subjekts var īstenot savas tiesības ar ierakstītu vēstuli, nosūtot faksus vai pa evēstules veidā un aizpildot vispārēju parauga veidlapu, lejupielādēt to no Garante mājas
lapas un no Iekšlietu ministrijas mājas lapas. Pieprasījumā jāiekļauj īss apraksts par
iemesliem, kādēļ tas ir iesniegts, un sūdzības iesniedzēja kontaktinformācija, ja
iespējams, pasta adrese, lai atvieglotu saraksti.
Parasti datu subjektam nav jāmaksā nekādi maksājumi. Attiecībā uz personas datiem,
kas tiek apstrādāti administratīviem mērķiem, datu pārzinis var iekasēt maksu
("apstrādes maksa") tikai tad, ja tiek konstatēts, ka nav datu, kas attiecas uz datu
subjektu.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Itālijas Datu aizsardzības iestāde
Garante per la protezione dei dati personali Piazza Monte Citorio 121 00186 Roma
Epasts: garante@garanteprivacy.it
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Ja pieteikums piekļuves tiesību izmantošanai netiek apstrādāts savlaicīgi, vai ja datu
subjekts nav apmierināts ar viņam sniegto atbildi, viņš var sūdzēties Itālijas datu
aizsardzības iestādē (Garante), kas pārbaudīs sūdzību, saskaņā ar attiecīgos gadījumos
piemērojamiem noteikumiem.
Attiecībā uz personas datu apstrādi administratīvajos nolūkos, sūdzību izskatīšanas
procedūra ir noteikta Datu aizsardzības kodeksa 145. un turpmākajos pantos. Pēc tam
Garante ar motivētu lēmumu jānorāda, vai sūdzība ir pamatota, vai datu pārzinis
rīkojies tiesiski, un tajā jānosaka datu subjekta tiesību tiesiskās aizsardzības līdzekļus
un to izpildes termiņš.
Attiecībā uz apstrādi, kas veikta noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai
apkarošanas nolūkos, piemēro īpašu procedūru saskaņā ar Datu aizsardzības kodeksa
160. pantu (attiecīgo izmeklēšanu veic Garante izraudzītā aģentūra), un , ja apstrāde
neatbilst likumiem vai noteikumiem, Garante pievērš datu pārziņa vai apstrādātāja
uzmanību nepieciešamajām izmaiņām un papildinājumiem un pārbauda, vai tie tiek
īstenoti. Ja izmeklēšanas pieprasījumu iesniedza datu subjekts, datu subjekts ir
jāinformē par attiecīgo rezultātu, ja vien tas nekaitē darbībām, kuru mērķis ir aizsargāt
sabiedrisko kārtību un drošību, kā arī novērst un apkarot nodarījumus, vai ja pastāv
iemesli, kas saistīti ar valsts aizsardzību vai drošību.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Attiecībā uz piekļuves pieprasījumu, kas attiecas uz apstrādi atbilstoši administratīviem
mērķiem, datu pārzinim ir nekavējoties jāizskata pieprasījums, arī ar personas, kas veic
apstrādi, starpniecību:
- 15 dienu laikā pēc tā saņemšanas;
- 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas, ja atbilde ir īpaši sarežģīta attiecībā uz veicamajiem
pasākumiem, vai, ja ir kāds cits pamatots iemesls. Šajā gadījumā pārzinim vai datu
apstrādātājam jāvēršas pie datu subjekta un jāinformē iepriekš minētajā 15 dienu
termiņā.
Datu subjektam sniegtajā atbildē iekļauj visus ar viņu saistītos personas datus, kurus
apstrādā personas datu pārzinis, izņemot gadījumus, kad pieprasījums attiecas uz īpašu
apstrādes darbību, īpašiem personas datiem vai personas datu kategorijām.
Personas datu apstrādes gadījumā noziedzīgu nodarījumu novēršanas, atklāšanas vai
apkarošanas nolūkos datu subjektam jāsniedz atbilde 30 dienu laikā.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Datu aizsardzības kodekss (2003. gada 30. jūnija Dekrēts Nr. 196):
- 7. un turpmākie panti par datiem, kas apstrādāti administratīviem mērķiem saskaņā
ar Regulu 515/97;
- 175. sadaļa ar grozījumiem Likuma Nr. 121 (1981. gada 1. aprīlis) par personas datu
apstrādi 10.sadaļā, ko veic, lai novērstu, atklātu un apkarotu nodarījumus, saskaņā ar
Lēmumu 2009/917/JHA.

MIS Uzraudzības koordinācijas grupa-Pieejas tiesību rokasgrāmata-2015.g.decembris

29

7.Valsts valoda
Parasti piekļuves tiesības tiek īstenotas itāļu valodā, bet attiecīgajos tiesību aktos nav
ietverti īpaši noteikumi par šo aspektu.

III.16. LATVIJA16
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Attiecībā uz MIS, datu subjekti var izmantot savas tiesības tieši, likumā noteiktā
kārtībā, iesniedzot pieprasījumu Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Rakstiskie pieprasījumi par MIS ir jāiesniedz Latvijas Valsts ieņēmumu dienestā,
Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, Latvijā.
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
1) informācija un dokumenti, kas jāiesniedz (norādīt, kā tiek nodrošināta datu subjekta
identifikācija) - nav skaidri noteikts nevienā tiesību aktā;
2) kārtība, kādā dokumenti jāiesniedz - kārtība nav noteikta. Latvijas Valsts ieņēmumu
dienesta pārstāvji, saņemot informācijas pieprasījumu no datu subjekta, pārbauda datu
subjekta, kurš pieprasa informāciju, identitāti. Valsts ieņēmumu dienests veic
nepieciešamās pārbaudes attiecībā uz iesniegto pieprasījumu un viena mēneša laikā
sniedz datu subjektam atbildi vai informācijas atteikumu, nosūtot atbildi uz datu
subjekta norādīto adresi.
3) iespējamās izmaksas (ja tiesību izmantošana ir bez maksas, tas skaidri jānorāda) tas ir bez maksas.
4. Kāds ir atbildes datu subjektam sniegšanas termiņš?
Datu subjektam jāsniedz atbilde mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas
kompetentajā iestādē (to nosaka Personas datu aizsardzības likums).
5. Kādi ir paredzamie datu subjekta piekļuves pieprasījuma rezultāti MIS?
Nav īpaši paredzamu rezultātu no Valsts ieņēmumu dienesta, taču datu subjektu
izpratnes palielināšanas par MIS būtu lietderīga.
6. Kāds ir vēlamais Rokasgrāmatas saturs?
Nav priekšlikumu.

__________________________________________________________
- Šo informāciju iesniedza Latvijas Datu valsts inspekcija, pamatojoties uz Latvijas Republikas Valsts
ieņēmumu dienesta sniegto informāciju
16
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7. Lūdzu, norādiet atsauces uz galvenajiem piemērotajiem valsts tiesību aktiem,
kas attiecas uz datu subjekta piekļuves tiesībām MIS.
Latvijas Personas datu aizsardzības likums;
- Ministru kabineta 2005. gada 11. oktobra Noteikumi "Valsts informācijas sistēmu
vispārējās tehniskās prasības";
- Valsts ieņēmumu dienesta IS drošības politika, kas 2012. gada 27. februārī
apstiprināta ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu Nr. 423;
- Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu lietotāju Nr.8, kas
apstiprināti 2012. gada 28. aprīlī;
- Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu drošības noteikumi Nr.18, kas
apstiprināti 2012. gada 13. jūlijā.
8.Saziņas valoda (gan attiecībā uz datu subjekta pieteikumu, gan atbildi datu
subjektam).
Visas lietas Latvijas valsts institūcijās jārisina latviešu valodā, saskaņā ar Latvijas
Republikas Valsts valodas likumu. Personas dokumentus svešvalodā pieņem, ja ir
pievienots oficiālais tulkojums latviešu valodā, apstiprināts Ministru kabineta
noteiktajā kārtībā vai notariālā apliecībā. Tomēr Iesniegumu likumā (7. panta 1. punkta
4. apakšpunkts) teikts, ka pieprasījums vai sūdzība var tikt neatbildēti, ja iesnieguma
teksts objektīvi nav salasāms vai saprotams.
Datu valsts inspekcijai ir atšķirīgs viedoklis, un tā uzskata, ka atbildes datu subjektiem
attiecībā uz MIS būtu jāsniedz vismaz angļu valodā (tas pats attiecas uz iesniegtajiem
pieprasījumiem). Šis jautājums tiks apspriests ar Valsts ieņēmumu dienestu.
9. Cik daudz datu subjektu pieprasījumu attiecībā uz viņu piekļuves tiesībām
Muitas informācijas sistēmai ir saņemti 2013. un 2014. gadā?
Par MIS nav saņemti nekādi pieprasījumi ne Valsts ieņēmumu dienestā, ne Datu valsts
inspekcijā.
10.Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tā iespējamā loma.
Datu valsts inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, Latvija. Tieslietu
ministrija šogad iesniedza ziņojumu Latvijas Republikas Ministru kabinetam par
pašreizējo situāciju personas datu aizsardzības jomā Latvijā. Tika norādīts, ka ar pašlaik
piešķirtajiem budžeta līdzekļiem Datu valsts inspekcija nevar efektīvi pildīt savus
pienākumus attiecībā uz personas datu uzraudzību, tai skaitā personas datu aizsardzības
un apstrādes uzraudzību, kas tiek veikta Latvijas Republikā attiecībā uz MIS.
Pašreizējie budžeta resursi ierobežo arī iespējas piedalīties sanāksmēs, ja tiek
organizēta MIS uzraudzības koordinācijas grupas sanāksme, un šim uzdevumam nav
noteikts konkrēts darbinieks (tā pati problēma attiecas uz SIS II, Eurodac, VISA un ar
to saistīto uzraudzību). Turklāt Datu valsts inspekcijai nav tiesību piešķirt prioritāti
saviem uzdevumiem, un tai ir jāpārbauda katra mūsu iestādei iesniegtā sūdzība.
Ministru kabinets ir izskatījis šo jautājumu, un tas tiks apspriests atkal 2014. gada otrajā
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pusē kopā ar budžeta līdzekļu piešķiršanu. Tādējādi Datu valsts inspekcija sniegs
papildu informāciju MIS uzraudzības koordinācijas grupai par šo situāciju.

III.17. LUKSEMBURGA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Piekļuves tiesības ir netiešas, šajā ziņā to var īstenot tikai ar uzraudzības iestādes
starpniecību.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Pieejas pieprasījumi jānosūta uzraudzības iestādei, kas izveidota saskaņā ar 2002. gada
2. augusta Likuma par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 17. pantu,
ar grozījumiem. Šai īpašai iestādei ir ekskluzīva kompetence apstrādes operāciju
uzraudzībā, ko veic policija, armija, izlūkdienests un muita un akcīzes dienests.
Galvenā valsts prokuratūra
BP 15
L-2010 Luksemburga. Tālrunis: ++352 47 59 81-331 Fax: ++352 47 05 50
Epasts: parquet. general@mj .etat.lu
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
2002. gada likums neparedz īpašas prasības pieprasījumiem. Tomēr tie jāiesniedz
rakstiski un jāparaksta. Jāpievieno arī oficiāla personu apliecinoša dokumenta
eksemplārs.
Procedūra ir bez maksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Valsts datu aizsardzības iestāde nav kompetenta šajā jautājumā, bet gan atsevišķa
konkrēta uzraudzības iestāde, kā paskaidrots 2. punktā.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Saskaņā ar 2002. gada likuma 17. pantu uzraudzības iestāde veic atbilstošu pārbaudi un
izmeklēšanu un organizē nepieciešamos datu labojumus vai dzēšanu.
Pēc tam uzraudzības iestāde informē datu subjektu, ka attiecīgajā apstrādē nav nekādu
datu, kas būtu pretrunā ar līgumiem, likumiem un īstenošanas noteikumiem.
Nekas nav atklāts attiecībā uz prasītāja datu saturu.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
2002. gada 2. augusta likums par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi.
7.Saziņas valoda
- Luksemburgiešu;
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- franču valoda;
- Vācu valoda;
- Angļu.

III.18. LIETUVA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektam ir tiešas piekļuves tiesības.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Piekļuves, labošanas vai dzēšanas pieprasījumi jānosūta Lietuvas Republikas Finanšu
ministrijas Muitas departamentam, kas ir datu pārzinis:
A.Jaksto str. 1, 01105 Viļņa, Lietuva
Tālrunis: +370 5 266 6111 Fax. +370 5 266 6005 Epasts: muitine@cust.lt
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Pieprasījumi jāiesniedz rakstiski un jāparaksta. Pieprasījumos jāiekļauj tās personas
identitāte, kas vēlas piekļūt datiem, kas attiecas uz viņu, vai arī vēlas iegūt datus par
sevi, izlabotos/dzēstos (uzvārds un vārds (-i), personas kods (ja viņam nav personas
koda, tad dzimšanas datumu), dzīvesvietu, kontaktinformāciju (tālruni vai e-pasta
adresi)). Pieprasījuma iesniedzējam jāiesniedz personas datu pārzinim dokuments, kas
apliecina viņa vai viņas identitāti. Tiesību izmantošana ir bez maksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Valsts datu aizsardzības inspektorāts
A.Juozapaviciaus str. 6, LT-09310 Viļņa, Lietuva
Tālrunis +370 5 279 1445, fax +370 5 261 9494
Epasts: ada@ada.lt Mājas lapa: www.ada.lt
Ja datu subjekts nav apmierināts ar atbildi, kas saņemta no datu pārziņa, vai arī datu
pārzinis atsakās piešķirt datu subjekta iespēju izmantot savas tiesības piekļūt saviem
personas datiem, labot vai iznīcināt viņa personas datus, vai apturēt tālāku viņa
personas datu apstrādi, vai datu pārzinis 30 kalendāro dienu laikā pēc pieprasījuma
neatbild datu subjektam, datu subjekts var pārsūdzēt personas datu pārziņa darbības
Valsts datu aizsardzības inspekcija trīs mēnešu laikā pēc atbildes no datu pārziņa
saņemšanas vai trīs mēnešu laikā no datuma, kad beidzas atbildes sniegšanas termiņš.
Lai nodrošinātu sūdzības efektīvu izmeklēšanu, datu subjekts var pievienot dokumentus
(datu pārziņa atbildi uz datu subjekta pieprasījumu utt.), ja tādi pastāv, lai pamatotu
faktus, kas minēti datu subjekta sūdzībā.
Pēc datu subjekta sūdzības saņemšanas Valsts Datu aizsardzības inspekcija pārbauda
personas datu apstrādes likumību un pieņem lēmumu par faktiem, kas aprakstīti
sūdzībā.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
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Datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par viņam savākto personas datu avotiem
un veidu, to apstrādes nolūku un datu saņēmējiem, kuriem dati vismaz pēdējā gada laikā
ir atklāti. Saņemot datu subjekta pieprasījumu attiecībā uz viņa personas datu apstrādi,
datu pārzinim jāinformē datu subjekts par to, vai viņa personas dati ir apstrādāti, un
jāizpauž pieprasītie dati ne vēlāk kā trīsdesmit kalendāra dienu laikā pēc datu subjekta
pieprasījuma iesniegšanas (Likuma par personas datu aizsardzību 25. pants).
Ja datu subjekts pēc personas datu pārbaudes konstatē, ka tie ir nepareizi, nepilnīgi un
neprecīzi un attiecas uz datu pārzini, datu pārzinim ir jāpārbauda attiecīgie personas
dati bez kavēšanās un pēc datu subjekta rakstiska pieprasījuma, kas iesniegts personīgi
pa pastu vai ar elektronisko sakaru starpniecību, nekavējoties jānovērš nepareizus,
nepilnīgus un neprecīzus personas datus un (vai) jāaptur šādu personas datu apstrāde,
izņemot uzglabāšanu. Ja viņš konstatē, ka personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi un
negodīgi un attiecas uz datu pārzini, datu pārzinim bez kavēšanās un bez maksas
jāpārbauda personas datu apstrādes likumība un taisnīgums, un pēc datu subjekta
rakstiska pieprasījuma, jāiznīcina nelikumīgi un negodīgi savāktie personas dati vai
nekavējoties jāaptur šādu personas datu apstrāde, izņemot uzglabāšanu.
Datu pārzinim nekavējoties jāinformē datu subjekts un datu saņēmēji par datu labošanu,
personas datu iznīcināšanu vai personas datu apstrādes apturēšanu pēc datu subjekta
pieprasījuma (Likuma par personas datu tiesisko aizsardzību 26. pants).
Saskaņā ar Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma 23. panta 2. punktu, datu
pārzinim jānodrošina apstākļi, lai datu subjekts varētu izmantot savas tiesības, izņemot
gadījumus, kas paredzēti likumā, lai nodrošinātu:
1) valsts drošību vai aizsardzību;
2) sabiedrisko kārtību, noziedzīgu nodarījumu novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu un
kriminālvajāšanu;
3) svarīgas valsts ekonomiskās vai finanšu intereses;
4) oficiālās vai profesionālās ētikas pārkāpumu novēršanu, izmeklēšanu un atklāšanu;
5) datu subjekta vai citu personu tiesību un brīvību aizsardzību.
Datu subjektam jāatsaka informācija par saviem personas datiem, ja tas ir nepieciešams,
lai veiktu darbības saistībā ar brīdinājumu vai lai aizstāvētu trešo personu tiesības un
brīvības. Informāciju par personas datiem nedrīkst izpaust datu subjektam termiņā, kas
ir derīgs brīdinājumiem par diskrēto novērošanu.
Pienācīgi jāpamato datu pārziņa atteikums izpildīt datu subjekta pieprasījumu. Datu
pārzinim jāinformē datu subjekts par viņa atteikumu iesniegt pieprasītos datus ne vēlāk
kā 30 kalendāro dienu laikā pēc datu subjekta pieprasījuma saņemšanas.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
-Personas datu tiesiskās aizsardzības likums

- Integrētās muitas informācijas sistēmas regula
7.Saziņas valoda
Piekļuves, labošanas vai dzēšanas pieprasījumi jāiesniedz valsts (lietuviešu) oficiālajā
valodā. Pieprasījumi, kas saņemti jebkurā citā valodā, tiks izmeklēti saskaņā ar
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vispārējo procedūru. Ja datu subjekta pieprasījums ir citā valodā, nekā valsts oficiālā
valoda, tas ir jāpārtulko lietuviešu valodā. Atbilde tiks sniegta iesniedzējam valsts
valodā (lietuviešu).
Sūdzības izskatīšanas procedūras valoda ir lietuviešu. Ja datu subjekta sūdzība tiek
iesniegta Valsts Datu aizsardzības inspekcijā jebkurā citā valodā, tā ir jāpārtulko
lietuviešu valodā. Lēmums par sūdzību ir jāpieņem un sūdzības iesniedzējam jāsniedz
atbilde valsts (lietuviešu) oficiālajā valodā.

III.19. MALTA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektam ir tiešas piekļuves tiesības.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Piekļuves, labošanas vai dzēšanas pieprasījumi jāsūta šādai kompetentajai valsts
iestādei:
Datu pārziņa muitas departaments
Custom House, Lascaris Wharf
Valletta VLT 1920
Malta
Epasts: datacontrol.customs@gov.mt
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem, datu subjektam pieprasījums jāiesniedz rakstiski un
tas jāparaksta. Datu subjekta tiesību īstenošana ir bez maksas. Pieprasījumam
jāpievieno oficiāla personu apliecinoša dokumenta (piemēram, pase) kopija kā
identifikācijas pierādījums. Informācija tiek sniegta bez pārmērīgas kavēšanās.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Informācijas un datu aizsardzības komisāra birojs
2,
Airways House,
High Street Sliema SLM 1549 Malta
Tālr: +35623287100, fax: +35623287198 Epasts: idpc.info@gov.mt Mājas lapa:
www.idpc.gov.mt
Ierobežojuma vai atteikuma gadījumā indivīdam ir tiesības iesniegt pieprasījumu
Informācijas un datu aizsardzības komisāram, kurš izskatīs jautājumus, lai novērtētu,
vai ierobežojums vai atteikums ir attaisnojams.
Ja muitas iestāde kriminālizmeklēšanas nolūkos izmanto personas datus, ir piemērojami
īpaši noteikumi. Šajos gadījumos pieprasījumu ierobežot vai atteikt attiecībā uz šādiem
datiem var pārsūdzēt trīsdesmit dienu laikā no dienas, kad lēmums ir nodots personai
vai, ja pamatoti var uzskatīt, ka personu ir informēta par šādu lēmumu.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
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Iesniedzot pieprasījumu, indivīdam ir tiesības saņemt rakstisku informāciju saskaņā ar
vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem, kas ietverti Maltas Datu aizsardzības
likumā (Maltas likumu 440. nodaļa).
Informācija par apstrādājamajiem faktiskajiem personas datiem jāsniedz saprotamā
veidā, informācijas avotu, apstrādes mērķi un iespējamiem informācijas saņēmējiem.
Nekāds konkrēts termiņš atbildei uz līdzīgiem pieprasījumiem nav noteikts ar likumu.
Tomēr datu pārzinis veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka atbilde tiek sniegta bez
pārmērīgas kavēšanās.
Piekļuves tiesību atteikums vai ierobežojums var notikt tikai tad, ja tas ir pamatots
saistībā ar noziedzīgu nodarījumu apkarošanu, gadījumos, kad datus apstrādā šādiem
nolūkiem vai, ja tas ir nepieciešams datu subjektu aizsardzībai vai citu personu
brīvībām.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Piemērojamie juridiskie instrumenti ir Datu aizsardzības likums (440.nodaļa) un
papildu likumdošana S.L.440.05 un S.L. 440.06.
7.Saziņas valoda
Pieprasījums jāizdod maltiešu vai angļu valodā, kas ir divas oficiālās valodas, ko atzīst
Maltas Konstitūcija. Atbilde jāsniedz tādā pašā valodā, kā to izmanto persona, kas
iesniedz pieprasījumu.

III.20. NĪDERLANDE
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Tieša.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Finanšu ministrijas
Nodokļu ģenerāldirektorāts
Attn. Ms. A.C.M. Stuijt
Datu aizsardzības inspektors
P.O. Box 20201
NL - 2500 EE Hāga
Nīderlande
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Nīderlandes datu aizsardzības iestāde
P.O. Box 93374 NL - 2509 AJ Hāga,
Nīderlande info@cbpweb.nl
Ja piekļuves pieprasījumi tiek noraidīti vai izskatīti neapmierinoši, sūdzību var nosūtīt
Nīderlandes DAI. Tomēr ņemiet vērā, ka Nīderlandes DAI rīkojas pilnīgi neatkarīgi,
pildot tai uzticētās funkcijas. Tas nozīmē, ka Nīderlandes DAI nosaka savas prioritātes
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saskaņā ar likumu. Tā izvēlas šīs prioritātes, pamatojoties uz tādiem kritērijiem kā
likuma pārkāpumu smagums un apmērs, un skarto personu skaits. Tas var izraisīt
lēmumu nepieņemt indivīda sūdzību par turpmāku izmeklēšanu vai starpniecību.
Līdzīgi, ja piekļuves pieprasījumam ir neapmierinošs rezultāts, sūdzību var iesniegt
tiesā.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Vispārējais Muitas likums: http://wetten.overheid.nl/BWBR0023746 [holandiešu
valodā]
7.Saziņas valoda
Holandiešu, angļu valoda.

III.21. POLIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektam ir tiešas piekļuves tiesības.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Muitas dienesta priekšnieks, Finanšu ministrija
ul. Swiçtokrzyska 12
00-916 Varšava, Polija
Tālr. +48 22 694 55 55, +48 22 694 55 58
fax: +48 22 694-44-41
Epasts: kancelaria@mf.gov.pl
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Ikvienam ir tiesības iegūt informāciju par saviem personas datiem, kas tiek apstrādāti
datu reģistrēšanas sistēmās.
1997. gada 29. augusta Likuma par personas datu aizsardzību (2015. gada likumu
Vēstnesis, 2135. pants ar grozījumiem) 32. panta 5. punktus nosaka, ka attiecīgā
persona var izmantot savas tiesības saņemt informāciju reizi sešos mēnešos.
Piekļuves pieteikums ir bez maksas.
Saskaņā ar Likuma par personas datu aizsardzību 32. panta 1.-5.a punktu datu subjekts
var pieprasīt šādu informāciju par viņa/viņas personas datu apstrādi:
• vai sistēmā pastāv dati,
• cik ilgi dati ir apstrādāti,
• datu iegūšanas avots;
• kā dati ir pieejami,
• datu apstrādes mērķis un apjoms,
• cik lielā mērā un kam šie dati bija pieejami.
Pārzinim jāatbild par pieprasīto informāciju 30 dienu laikā.
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Informācijas pieprasījumā jāiekļauj:
1) pieteikuma iesniedzēja vārds un uzvārds,
2) Polijas valsts identifikācijas numurs - PESEL (attiecīgā gadījumā);
3) pilsonība,
4) dzimšanas datums un vieta,
5) identitātes dokumentu fotokopija, kurā ir,
6) dzīvesvieta (valsts, pilsēta, ielas un mājas numurs / dzīvoklis),
7) pieprasījuma objekts
8) pieprasījuma iesniedzēja paraksts.
Saskaņā ar 1960. gada 14. jūnija Likuma par Administratīvā procesa kodeksu 32. pantu
(2013. gada likumu Vēstnesis, 267. punkts ar grozījumiem), pusi administratīvajā
procesā var pārstāvēt pilnvarots pārstāvis, izņemot gadījumus, kad darbībām ir
nepieciešama personīga rīcība. Kodeksa 33. pantā ir noteikti pilnvaru procesa
noteikumi, t.i .:
• pilnvarotais var būt fiziska persona, kurai ir tiesībspēja;
• pilnvaras jāpaziņo rakstiski;
• pilnvarotais iesniedz oriģinālu vai oficiāli apstiprinātu pilnvaras kopiju.
Advokāts vai jurists paši var autentificēt viņam piešķirtās pilnvaras kopiju.

Atteikums sniegt informāciju par apstrādātiem personas datiem
Saskaņā ar Likuma par personas datu aizsardzību 34. pantu, datu pārzinis atsakās atklāt
32. panta 1. punkta 1.-5.a punktā minēto informāciju datu subjektam, ja tas varētu
izraisīt:
1) konfidenciālas informācijas izpaušanu;
2) draudus valsts aizsardzībai vai valsts drošībai, indivīdu dzīvībai un veselībai, vai
valsts drošībai un sabiedriskai kārtībai;
3) apdraudēt būtiskas ekonomiskas vai finansiālas valsts intereses;
4) būtisks datu subjekta vai citu personu personisko tiesību pārkāpums.
Tiesības labot datus, pieprasīt to apstrādes vai atcelšanas apturēšanu
Datu subjekts var lūgt pārzinim papildināt, atjaunināt, labot, noņemt, un uz laiku vai uz
laiku apturēt viņa datu apstrādi. Tomēr datu subjektam ir jāpierāda, ka dati ir nepilnīgi,
novecojuši, neprecīzi, ir savākti, pārkāpjot likumu, vai ka to apstrāde vairs nav
vajadzīga, lai sasniegtu mērķi, kuram tie tika vākti.
Pieteikšanās notiek saskaņā ar Administratīvās procedūras kodeksa noteikumiem.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Personas datu aizsardzības ģenerāldirektors uzrauga, vai MIS datu izmantošana
nepārkāpj datu subjektu tiesības. Šo uzraudzību īsteno saskaņā ar likumiem par
personas datu aizsardzību.
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Personas datu aizsardzības ģenerālinspektora birojs
2 Stawki Street 00-193 Varšava, Polija
Tālr. +48 (22) 53 10 440 fax +48 (22) 53 10 441
http://www.giodo.gov.pl kancelaria@giodo. gov.pl
Jebkura persona, kuras dati ir apstrādāti Muitas informācijas sistēmā, ir tiesīga iesniegt
sūdzību ģenerāldirektoram par personas datu aizsardzību saistībā ar personas datu
aizsardzības noteikumu īstenošanu.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Iesniedzot pieprasījumu, indivīdam ir tiesības saņemt rakstisku informāciju saskaņā ar
vispārīgajiem datu aizsardzības noteikumiem, kas ietverti Likumā par personas datu
aizsardzību. 30 dienu laikā jāsniedz informācija par apstrādājamajiem faktiskajiem
personas datiem, informācijas iegūšanas vietu, apstrādes nolūku un iespējamajiem
informācijas saņēmējiem saprotamā formā.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
-1997. gada 29. augusta likums par personas datu aizsardzību,
- 1960. gada 14. jūnija likums, Administratīvā procesa kodekss,
- 1999. gada 7. oktobra Likums par poļu valodu.
7.Saziņas valoda
Pieprasījumi jāiesniedz poļu valodā, kā arī visi pievienotie tulkojumi jāpārtulko poļu
valodā.

III.22. PORTUGĀLE
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Tieša. Piekļuves gadījumā MIS datiem, tie tiek apstrādāti saskaņā ar Regulu 515/97.
Netieša. Piekļuves gadījumā MIS datiem, tie tiek apstrādāti saskaņā ar Lēmumu
2009/917 /JHA.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Tiešai piekļuvei (datu pārzinis):
Autoridade Tributâria e Aduaneira
Direçâo de Serviços Antifraude Aduaneira
Divisâo de Informaçôes
Av. Duque de Âvila, n° 71 - 2° Andar
1000-139 Lisabona
Tālrunis: +351213595482
Fax: +351213584855
Epasts: dsafa-di@at.gov.pt
Netiešai piekļuvei:
Datu aizsardzības iestāde
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Rua de S. Bento, 148, 3°
1200-821 Lisabona .
Tālrunis: +351 213928400 Fax: +351 213976832
Epasts: geral@cnpd.pt www.cnpd.pt
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Tiešas piekļuves gadījumā pieprasījumu var iesniegt personīgi, pa pastu, pa faksu un
pa elektronisko pastu. Jānorāda identifikācija.
Netiešas piekļuves gadījumā pieprasījumu var iesniegt personīgi vai pa pastu. Ja datu
subjekta ierodas personīgi, ir jāuzrāda identifikācijas karte (pilsoņa ID karte vai pase),
lai identificētu personu. Ja pieprasījums tiek iesniegts pa pastu, jānodrošina
autentificēta personas apliecības kopija.
Abās situācijās nav standarta veidlapu pieprasījuma piekļuves tiesību izmantošanai.
Labošana vai dzēšana ir bez maksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Datu aizsardzības iestāde
Rua de S. Bento, 148, 3°
1200-821 Lisabona .
Tālrunis: +351 213928400 Fax: +351 213976832
Epasts: geral@cnpd.pt www.cnpd.pt
Valsts datu aizsardzības iestāde ir neatkarīga struktūra, par kuru datu subjekts var
iesniegt sūdzību piekļuves, labošanas vai dzēšanas tiesību izmantošanas gadījumos, kad
piemēro tiešu piekļuvi.
Tāpat valsts kompetentā iestāde ir atbildīga par pieprasījumu izskatīšanu situācijā, kad
tiek piemērota netieša piekļuve, jo īpaši pārbaudot, vai personas dati tiek apstrādāti
saskaņā ar tiesisko regulējumu.
5. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
26. oktobra Datu aizsardzības likums 67/98
6.Saziņas valoda
Portugāļu

III.23. RUMĀNIJA
Saskaņā ar Rumānijas DAI datiem kompetentās iestādes neizmanto MIS. Tomēr DAI
joprojām analizē šo jautājumu.

III.24. SLOVĀKIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektam ir tiešas tiesības piekļūt apstrādātiem personas datiem saskaņā ar
Konvencijas 15. pantu, kas izstrādāts, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību
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K3. pantu, par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām, kā arī saskaņā
ar likuma 652/2004 Coll. par muitas iestādēm 55. pantu.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Slovākijas Republikas Finanšu direktorāts
Lazovna 63
974 01 Banska Bystrica, Slovākijas Republika
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Pārzinim, Slovākijas Republikas Finanšu direktorātam, jāizskata datu subjekta
pieprasījums bez maksas, jāapmaksā tikai dokumentu kopiju izgatavošana, nosūtīšanas
datu subjektam izdevumi.
Datu subjektam jāpaziņo pārzinim viņa vārds, uzvārds, pirmslaulības uzvārds,
dzimšanas datums un vieta, tautība un pasta adrese.
Finanšu direkcija tīmekļa vietnē publicēja veidlapu, kuru datu subjekts var aizpildīt un
nosūtīt Finanšu direktorātam.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Slovākijas Republikas Personas datu aizsardzības birojs
Hranicna 12 820 07 Bratislava 27 Slovākijas Republika
Birojs ir neatkarīga valsts iestāde personas datu aizsardzības jomā, un tās galvenais
uzdevums ir datu apstrādes uzraudzība un tā atbilstība tiesību aktiem. Gadījumā, ja datu
subjektam ir aizdomas, ka viņa/viņas personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, viņš/viņa
nav apmierināts ar procesu un veidu, kādā tiek izskatīts viņa/viņas lūgums, viņš/viņa
var informēt Biroju, kas uzsāks procedūru attiecībā uz personas datu aizsardzību.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Pārzinis atbild uz datu subjekta pieprasījumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Finanšu
administrācijai ir atļauts atteikties sniegt informāciju par apstrādātiem personas datiem
tikai saskaņā ar likumā paredzētajiem nosacījumiem (Regulas Nr. 515/97 36. panta 2.
punkts, Lēmuma 2009/917/JHA 22. pants un Likuma 652/2004 55. panta 3. līdz 5.
punkts).
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Likums Nr. 122/2013 Coll. par personas datu aizsardzību (28. pants)
Likums Nr. 652/2004 Coll. par muitas iestādēm (55. pants)
7.Saziņas valoda
Slovāku valoda.

III.25. SLOVĒNIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Tieša.
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2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Pieprasījumus var iesniegt rakstveidā vai arī mutiski, reģistrējot Slovēnijas Republikas
Muitas administrācijā:
Carinska uprava RS
Generalni carinski urad
smartinska cesta 55 1523 Ļubļana
Slovēnija
Tālrunis: +386 1 478 3800 bezmaksas
Tālrunis: +386 2222 1122 Fax: +386 1 478 3900
Epasts: carina@gov.si www.carina.gov.si
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Slovēnijā tiesības izmantot savas personas datus tiek regulētas saskaņā ar Likumu par
personas datu aizsardzību (30. un 31. pants) un Informācijas komisāra likumu.
Personas datu aizsardzības likuma 30. pants Muitas administrācijai, kas ir pakļauta
Finanšu ministrijai, un datu pārzinim:
1) ļauj konsultēt par MIS reģistrācijas sistēmas katalogu;
2) apliecina, vai dati, kas attiecas uz datu subjektu, tiek apstrādāti vai ne, un ļauj
datu subjektam iepazīties ar personas datiem, kas iekļauti valsts MIS
reģistrācijas sistēmā, kas attiecas uz viņu, un tos pārrakstīt vai kopēt;
3) izsniedz datu subjektam izrakstu no personīgajiem datiem, kas iekļauti valsts
MIS reģistrācijas sistēmā, un kas uz viņu attiecas;
4) sniedz sarakstu ar datu saņēmējiem, kuriem personas dati tika piegādāti,
norādot, kad, uz kāda pamata un kādos nolūkos;
5) sniedz informāciju par avotiem, uz kuriem balstās ieraksti par personu MIS,
un par apstrādes metodi;
6) sniedz informāciju par apstrādes mērķi un apstrādājamo personas datu veidu
MIS un visus šajā sakarā nepieciešamos paskaidrojumus;
7) izskaidro lēmumu pieņemšanas tehniskās un loģiski-tehniskās procedūras.
Pieteikumu apstrāde šobrīd ir bez maksas. Pieprasījuma iesniedzējs var segt tikai tās
izmaksas, kas saistītas ar kopēšanu, kā noteikts Noteikumos par maksas iekasēšanu, kas
saistītas ar personas tiesību piekļuvi saviem personas datiem.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Informācijas komisārs
Zaloska 59 1000 Ļubļana Slovēnija
Tālr.: +386 1 230 97 30 Fax: +386 1 230 97 78
Epasts: gp.ip@ip-rs.si Mājas lapa: www.ip-rs.si
Informācijas komisārs ir kompetents lemt par personas pārsūdzību, ja tiek noraidīts
lūgums izskatīt viņa personas datus vai kompetentā iestāde ir atteikusies atbildēt uz
viņa iesniegumu.
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Pretendenti, kuri uzskata, ka kāda no viņu tiesībām ir pārkāpta saistībā ar piekļuves
pieprasījumu, var iesniegt prasību Informācijas komisāram. Informācijas komisārs,
saņemot sūdzību, nosūta to datu pārzinim, lai viņš varētu sagatavot visus paziņojumus,
kurus viņš uzskata par būtiskiem. Visbeidzot, Informācijas komisārs pieņem lēmumu
par sūdzību un nosūta to ieinteresētajām personām pēc paziņojumu un ziņojumu
saņemšanas, pierādījumu un citu izmeklēšanas dokumentu saņemšanas, kā arī
nepieciešamo lietu pārbaudes un intervijas ar iesaistīto personu un personas datu
pārzini.
Šādas pārsūdzības apstrāde šobrīd ir bez maksas.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Ja dati, kas attiecas uz attiecīgo personu, ir ietverti MIS un, ja pieprasījums ir atbalstīts,
pārzinis attiecīgajai personai sniedz datus, kas attiecas uz viņu formā, kādā tas bija
pieprasīts. Muitas iestādei jāļauj personai konsultēties, pārrakstīt, kopēt un iegūt
apliecību ne vēlāk kā 15 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, vai arī tajā
pašā termiņā rakstiski informēt personu par atteikuma iemesliem. Muitas iestādei 30
dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas ir jāiesniedz 3. punktā minētais izraksts, 4.
punktā minētais saraksts, 5. un 6. punktā minētā informācija un 7. punktā sniegtais
paskaidrojums, vai tajā pašā termiņā rakstiski jāinformē viņu par atteikuma iemesliem.
Indivīda tiesības konsultēties ar viņa saistītajiem personas datiem var izņēmuma kārtā
būt ierobežoti, saskaņā ar Likuma par personas datu aizsardzību 36. pantu - ar likumu,
lai aizsargātu valsts suverenitāti un valsts aizsardzību, nacionālās drošības aizsardzību
un konstitucionālo valsts kārtību, drošību, politiskās un ekonomiskās valsts intereses,
policijas pienākumu izpildi, noziedzīgu nodarījumu un smagu noziedzīgu nodarījumu
novēršanu, atklāšanu, pierādīšanu un saukšanu pie atbildības, atklāšanu un sodīšanu par
ētikas normu pārkāpumiem atsevišķas profesijās, naudas, budžeta vai nodokļu dēļ,
policijas uzraudzību un personas, uz kuru attiecas personas dati, aizsardzību vai citu
personu tiesības un brīvības. Šos ierobežojumus var uzlikt tikai tiktāl, ciktāl tas ir
vajadzīgs, lai sasniegtu mērķi, kuram bija paredzēts ierobežojums.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
-Personas datu aizsardzības likums (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr.
94/2007, oficiālais konsolidētais teksts), akta neoficiāls tulkojums angļu valodā
pieejams: http: //www.ip- rs.si/index.php? Id = 339
- Informācijas komisāra likums (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr.
113/2005), Akta neoficiāls tulkojums angļu valodā pieejams: http://www.iprs.si/index.php?id=325
- Noteikumi par to, kā iekasēt izmaksas, kas saistītas ar personas tiesību piekļūt saviem
personas datiem (Slovēnijas Republikas Oficiālais Vēstnesis, Nr. 85/2007), noteikumu
teksts pieejams tikai slovēņu valodā: http://www.ip-rs.si/zakonodaia/zakon-o-varstvuosebnih-podatkov/pravilnik-o-zaracunavaniu-stroskov-pri-izvrsevaniu-praviceposameznika-do-seznanitve-z-lastnimi-osebnimi-podatki/
7.Saziņas valoda
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Pamatā slovēņu valoda, bet arī angļu valoda ir pieņemama šādu pieprasījumu
gadījumos.

III.26. SPĀNIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Datu subjektiem ir tiešas piekļuves tiesības, bet, ja datu pārzinis neatsaucas uz
piekļuves pieprasījumu, vai, ja sniegtā atbilde tiek uzskatīta par neapmierinošu, viņiem
ir arī tiesības uz netiešo piekļuvi, izmantojot Spānijas DAI.
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Informācijas piekļuves pieprasījumi jāiesniedz:
Agencia Estatal de Administracion Tributaria
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
Coordination - CIS Subdireccion General de
Operaciones Avenida Llano Castellano, 17 E-28017
Madrid
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Jebkurš piekļuves pieprasījums jāiesniedz datu pārzinim rakstiski. Lai to izdarītu, datu
subjektiem ir jānosūta pieteikums datu pārzinim jebkādā veidā, kas apliecina
pieprasījuma nosūtīšanu un saņemšanu.
Oficiāla standarta pieteikuma veidlapa vai oficiālas prasības nav. Taču, ievērojot
vispārējo administratīvo procedūru, pieprasījumā vajadzētu iekļaut pilnīgu
pieprasījuma aprakstu, pievienojot dokumenta kopiju, kas apliecina datu subjekta
identitāti, t.i., valsts identitātes karti vai pasi. Vēl datu subjekti var pievienot
pieprasījumam jebkuru svarīgu dokumentu kopijas, ko viņi uzskata par svarīgiem, lai
atbalstītu pieteikumā aprakstīto pieprasījumu.
Procedūra ir bez maksas.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Datu aizsardzības iestāde
C/ Jorge Juan, 6 E - 28001
Madrid Tālr.: + 34 901 100 099
Epasts: ciudadano@agpd.es Mājas lapa: www.agpd.es
Kā jau minēts, datu subjektiem ir tiešas piekļuves tiesības. Tomēr tiem arī ir netieša
piekļuve caur Spānijas DAI, ja datu pārzinis neatsaucas uz datu subjekta piekļuves
pieprasījumu, vai, ja sniegtā atbilde ir neapmierinoša. Abos gadījumos datu subjekti var
iesniegt prasību Spānijas DAI. Saskaņā ar Karaļa dekrēta Nr. 1720/2007 117. pantu,
kas apstiprina regulu, ar ko īsteno pamatlikumu 15/1999 par personas datu aizsardzību,
procedūra ir jāuzsāk pēc datu subjekta pieprasījuma, skaidri norādot viņa/viņas prasības
būtību.
Tiklīdz Spānijas DAI ir saņēmusi pretenziju, tiek uzsākta personu tiesību aizsardzības
procedūra. Saskaņā ar šo procedūru Spānijas DAI pārsūta prasību datu pārzinim, lai tas
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sagatavotu visu informāciju par piekļuves atteikuma iemesliem vai iesniedzējam
sniegto atbildi.
Šos komentārus, ja tādi ir, nosūta iesniedzējam, kurš var iesniegt papildu paziņojumus
un komentārus. Šie komentāri tiek nosūtīti datu pārzinim, kuram ir iespēja sniegt
paskaidrojumus par savu lēmumu un atbildēt uz iesniedzēja komentāriem un
paziņojumiem.
Saņemot skaidrojumus un pārējos paziņojumus un dokumentus, Spānijas DAI direktors
pieņem lēmumu saistībā ar pretenziju.
Ir jāatceras, ka lēmuma izdošanas un paziņošanas termiņš ir seši mēneši pēc
pieprasījuma saņemšanas Spānijas DAI.
Ja lēmums ir par labu pieprasītājam, Spānijas DAI to dara zināmu datu pārzinim, kurš
desmit dienu laikā pēc paziņojuma piešķir datu subjektam piekļuves tiesības. Turklāt
datu pārzinim tajā pašā termiņā ir jāiesniedz uzraudzības iestādei rakstisks pierādījums
tam, ka Spānijas DAI lēmums ir izpildīts.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Par datu apstrādi atbildīgā persona lemj par iesniedzējam sniegtās informācijas saturu.
Parasti datu subjekts saņem dokumentu kopijas, kas satur personas datus, kuri tiek
glabāti reģistrācijas sistēmā.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
- Pamatlikums 15/1999 par personas datu aizsardzību.
- Karaļa dekrēts Nr. 1720/2007, ar ko apstiprina regulu, ar ko īsteno pamatlikumu
15/1999 par personas datu aizsardzību.
7.Saziņas valoda
Datu subjektam, kurš vēlas uzsākt piekļuves tiesību procedūru Spānijā, būtu jāmeklē
valsts iestādes spāņu valodā.

III.27. ZVIEDRIJA
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Tiešas piekļuves tiesības
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Piekļuves pieprasījums jāiesniedz Zviedrijas muitas iestādei (Tullverket), kas ir
Zviedrijas iestāde, kas ir atbildīga par datu apstrādi muitas informācijas sistēmā. Kad
pieteikuma iesniedzējs zvana, viņam vajadzētu runāt ar personas datu pārstāvis
(personuppgiftombudet) , arī vēstule vai e-pasts jāadresē viņam.
Tullverket
Box 12854
S-112 98 Stokholma
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Zviedrija
Tālrunis: +46 (0)771 520 520 Fax: +46 (0)8 20 80 12 Epasts:
http://www.tullverket.se/en/startpage/contactus/sendanemail/forms/emailyourquestion
stoswedishcustomsA6edda07011f9252a5a98000917.html
Mājas lapa: www.tullverket.se
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Pieteikuma iesniedzējs pieprasījumu iesniedz rakstveidā Zviedrijas muitai, personīgi to
parakstot. Parasti uz vienu piekļuves pieprasījumu jāatbild viena mēneša laikā.
Iesniedzējiem ir tiesības brīvi piekļūt informācijai vienu reizi kalendārajā gadā.
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Zviedrijas datu aizsardzības iestāde (Datainspektionen) nodrošina, ka personas datu
apstrāde Zviedrijā atbilst Personas datu aizsardzības likuma un citu datu aizsardzības
tiesību aktu noteikumiem. Zviedrijas Datu aizsardzības iestāde var uzsākt uzraudzību
vai nu pēc sūdzības saņemšanas, vai pēc savas iniciatīvas. Persona, kas nav apmierināta
ar viņa/viņas lūgumu piekļūt informācijai, var iesniegt sūdzību Zviedrijas Datu
aizsardzības iestādē. Saistībā ar sūdzību var ierosināt izmeklēšana par to, vai ir ievēroti
tiesību akti par piekļuves tiesībām. Zviedrijas muitas iestādes lēmumu par piekļuves
tiesībām var pārsūdzēt arī administratīvajā tiesā.
Datu inspekcija
Box 8114
Drottninggatan 29, 5th floor
S-104-20 Stokholma
Tālrunis: +46 (0)8 657 61 00
Fax: +46 (0)8 652 86 52
Epasts: datainspektionen@datainspektionen.se
Mājas lapa: www.datainspektionen.se
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Neatkarīgi no tā, vai informācija tiek vai netiek izpausta, tas ir atkarīgs no Oficiālo
dokumentu un slepenības likuma (2009: 400) noteikumiem, kas var aizliegt atsevišķu
datu izpaušanu. Ja datu atklāšana ir atļauta, tajā ietver:
A) kāda iesniedzēja informācija ir apstrādāta,
B) kur šī informācija ir iegūta,
C) apstrādes nolūks,
D) kuriem saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām informāciju ir izpausta.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
Piemērojamie likumi: Likuma par personas datiem 26. un 27. daļa (1998: 204).
7.Saziņas valoda
Zviedrijā nav īpašu noteikumu, kas regulē valodas jautājumu. Tiks pieņemts arī
pieprasījums angļu valodā.
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III.28. APVIENOTĀ KARALISTE
1.Tiesību būtība (tieša, netieša, jaukta)
Tieša
2. Iestādes kontaktinformācija, kurai adresējami piekļuves pieprasījumi
Viņas Majestātes Ieņēmumu un muitas dienests (HMRC- angl.)
MIS nav īpaši pieminēts. Tas pats attiecas uz visām šādām datubāzēm. Lai datu
subjektam būtu pēc iespējas vienkāršāk, indivīds var lūgt jebkuru vai visus personas
datus ar HMRC mājas lapas starpniecību. Saite norādīta zemāk:
http://www.hmrc.gov.uk/leaflets/dp-fs1.htm
3. Pieprasījums, iesniedzamie dokumenti, iespējamās izmaksas
Par pieprasījumiem HMRC mājas lapā ir teikts sekojošais:
".... lai palīdzētu atrast vēlamo informāciju un ātrāk atrisināt jūsu pieprasījumu, jums ir
jāsniedz DAI pieprasījums HMRC birojam, ar ko jums ir darīšana. Nosūtiet jūsu
pieprasījumu Datu aizsardzības inspektoram, iekļaujot tajā pietiekami daudz
informācijas, lai mēs varētu pārbaudīt jūsu identitāti un atrast attiecīgo informāciju.
Piemēram, jums vajadzētu pastāstīt mums:
• Jūsu dzimšanas datums
• Iepriekš izmantotie vai citi vārdi (-i)
• Jūsu iepriekšējās adreses pēdējo piecu gadu laikā
• Personas identifikācijas numurs (-i), kuru (-s) mēs jums esam devuši,
piemēram, jūsu valsts apdrošināšanas numurs, jūsu nodokļu atsauces numurs
vai jūsu PVN reģistrācijas numurs
• kāda veida informāciju vēlaties saņemt.
Lai pārliecinātos, ka mēs sniedzam informāciju pareizajai personai, mēs pārbaudīsim
informāciju, ko jūs mums sniedzat par savu valsts apdrošināšanas numuru.
Ja jums nav nacionālā apdrošināšanas numura, jums jānosūta sava pases aizmugurējās
lapas eksemplārs vai autovadītāja apliecības kopija kopā ar neseno komunālo
pakalpojumu rēķina kopiju.
DAI pieprasa, lai mēs izpildītu informācijas pieprasījumu nekavējoties, jebkurā
gadījumā, 40 dienu laikā pēc tā saņemšanas. HMRC vienmēr centīsies sniegt atbildi
šajā termiņā.
Mēs nepieprasīsim samaksu par DAI pieprasījumu…"
4. Valsts datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija un tās iespējamā loma
Informācijas komisārs
Informācijas komisāra kontaktinformācija:
•Tālrunis: 01625 545 745 •Fax: 01625 524 510.
•Rakstiet e-pastu vai vēstuli Informācijas komisāram
Wycliffe House
Water Lane
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Wilmslow
Cheshire SK9 5AF.
5. Paredzamie piekļuves pieprasījuma rezultāti. Informācijas saturs
Visiem Apvienotās Karalistes piekļuves pieprasījumiem ir termiņš atbildes saņemšanai
40 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
6. Atsauces uz galvenajiem piemērojamiem valsts tiesību aktiem
6. sadaļā ietverta informācija par piekļuves pieprasījuma tiesībām saskaņā ar datu
aizsardzības likumu 10098 http://www.legislation.gov.uk/
7.Saziņas valoda
Angļu valoda
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PIELIKUMI (VĒSTUĻU PARAUGI)
Jūsu pieprasījuma iesniegšanai var izmantot šādus vēstuļu paraugus, izņemot
gadījumus, kad valsts kompetentā iestāde, kurai Jūs adresējat savu pieprasījumu,
pieprasa izmantot noteiktu standarta veidlapu.

Pielikums Nr.1
Vēstules paraugs piekļuves pieprasīšanai
Kam: kompetentās iestādes nosaukums un adrese
DD-MM-XXXX,
Vieta
A.god.kungs/kundze,
Saskaņā ar Padomes 1997. gada 13. marta Regulas (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu
pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai
nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu 36. pantu
(turpmāk "Regula 515/97") un Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmuma
2009/917/JHA par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām 22. pantu
(turpmāk "Lēmums 2009/917/JHA"),
Es ______________________(vārds,uzvārds)________________________(tautība),
_________________(dzimšanas datums un vieta)______________________(adrese),
Lūdzu piekļuvi saviem personas datiem Muitas informācijas sistēmā.
Pielikumā pievienoju:
1.Derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts
tiesību aktiem (pase/identitātes karte/vadītāja apliecība (cits spēkā esošs personu
apliecinošs dokuments);
2. Iesniedzēja pārstāvja pilnvaras kopija;
3. Citi.

Iesniedzēja/ Juridiskā pārstāvja (paraksts)
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Pielikums Nr.2
Model letter for requesting correction or deletion of the data
apstrādātājs : kompetentās iestādes nosaukums un adrese
DD-MM-XXXX,
Vieta
A.god.kungs/kundze,
Saskaņā ar Padomes 1997. gada 13. marta Regulas (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu
pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai
nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu 36. pantu
(turpmāk "Regula 515/97") un Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmuma
2009/917/JHA par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām 22. pantu
(turpmāk "Lēmums 2009/917/JHA"),
Es ______________________(vārds,uzvārds)________________________(tautība),
_________________(dzimšanas datums un vieta)______________________(adrese),
Vēlētos lūgt labot faktiski neprecīzus datus par mani vai ar mani saistīto datu dzēšanu,
kas Muitas informācijas sistēmā ir nelikumīgi glabāti. Mani personas dati ir jālabo /
jāizdzēš, jo:

Pielikumā pievienoju:
1.Derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts
tiesību aktiem (pase/identitātes karte/vadītāja apliecība (cits spēkā esošs personu
apliecinošs dokuments);
2. Iesniedzēja pārstāvja pilnvaras kopija;
3. Citi.

Iesniedzēja/ Juridiskā pārstāvja (paraksts)

MIS Uzraudzības koordinācijas grupa-Pieejas tiesību rokasgrāmata-2015.g.decembris

50

Pielikums Nr.3
Kam: kompetentās iestādes nosaukums un adrese
DD-MM-XXXX,
Vieta
A.god.kungs/kundze,
Saskaņā ar Padomes 2009. gada 30. novembra Lēmuma 2009/917/JHA par
informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām 22. pantu (turpmāk "Lēmums
2009/917/JHA"),
Es ______________________(vārds,uzvārds)________________________(tautība),
_________________(dzimšanas datums un vieta)______________________(adrese),
lūdzu bloķēt faktiski neprecīzos datus, kas attiecas uz mani, vai ir ar mani saistīti dati,
kas ir nelikumīgi glabāti Muitas informācijas sistēmā. Mani personas dati ir jābloķē, jo:

Pielikumā pievienoju:
1.Derīga personu apliecinoša dokumenta kopiju, saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts
tiesību aktiem (pase/identitātes karte/vadītāja apliecība (cits spēkā esošs personu
apliecinošs dokuments);
2. Iesniedzēja pārstāvja pilnvaras kopija;
3. Citi.

Iesniedzēja/ Juridiskā pārstāvja (paraksts)
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