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1. Atruna
1.1. Vispārīgi apsvērumi
Šajā tīmekļa vietnē ir pausta autoru personīgā nostāja, un tā nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo viedokli. Kaut arī tīmekļa vietni uztur Eiropas
Komisija, par tās saturu kopīgi atbild Komisija un atsevišķas dalībvalstis.
Eiropas Komisija uztur šo tīmekļa vietni, lai uzlabotu piekļuvi pārrobežu tiesiskumam un lai veicinātu sabiedrības piekļūšanu informācijai par tās iniciatīvām
un Eiropas Savienības politiku kopumā. Mēs cenšamies nodrošināt aktuālu un precīzu informāciju. Ja ziņosiet par kļūdām, centīsimies tās izlabot.
Visi interaktīvie (elektroniskie) pakalpojumi tiek nodrošināti, “kā ir” un, īstenojot “labākos centienus”. Eiropas Komisija un datu/pakalpojumu nodrošinātāji, kuri
piedalās, neuzņemas nekādu tiešu vai netiešu atbildību. Jo īpaši mēs nevaram garantēt to, ka dati ir aktuāli, pareizi, vai nodrošināt nepārtrauktu
pakalpojuma pieejamību vai jebkuru citu piesaistīto ārējo saišu pieejamību.
Dažām funkcijām Eiropas e-tiesiskuma portāls izmanto datus no GeoNames, pamatojoties uz CC BY 3.0 licenci. Datos netiek veiktas izmaiņas.
Komisija neuzņemas nekādu atbildību par kaitējumu, kāds varētu rasties gadījumā, ja dati tiktu bojāti, nozaudēti vai citādi nelabvēlīgi ietekmēti tīšas vai
netīšas sistēmas darbības dēļ. Šīs atrunas mērķis nav ierobežot Komisijas atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas piemērojamajos valstu tiesību
aktos vai atbrīvot to no atbildības tajās jomās, kurās jāuzņemas atbildība saskaņā ar tiesību aktiem. Piemērojamas ir Beļģijas tiesības, un strīda gadījumā
jurisdikcija ir Beļģijas tiesām.
Eiropas Komisija var jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatīt atrunu un turpmāk izklāstītos noteikumus un nosacījumus, un jums vienmēr ir
jāiepazīstas ar šā teksta aktuālo redakciju, kas ir publicēta tīmekļa vietnē.
1.2. Satura lapu aspekti
Satura lapas pēc būtības ir “Eiropas” vai „dalībvalstu” lapas, un katra dalībvalsts (dažādas tās iestādes) ir atbildīga par savas lapas saturu un tajā
izvietotajām saitēm. Šī informācija:
ir vispārīga un nav paredzēta nevienas konkrētas personas vai uzņēmuma īpašajiem apstākļiem;
ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai aktuāla;
ir dažkārt saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras nav Komisijas pārziņā un par kurām Komisija neuzņemas atbildību;
nav uzskatāma par profesionālu vai juridisku padomu (ja jums ir nepieciešams konkrēts padoms, vienmēr jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).
Ikviena atsauce satura lapās uz vīriešu dzimuma personu uzskatāma par atsauci arī uz sieviešu dzimuma personu un otrādi, ja vien kontekstā nav skaidri
norādīts citādi.
Dažas satura lapas ir mašīntulkotas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mašīntulkojumi tiek nodrošināti īslaicīgi un tikai konteksta vajadzībām. Šo lapu īpašnieki
neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par mašīntulkoto tekstu kvalitāti.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevaram garantēt, ka tiešsaistē pieejamais dokuments precīzi atbilst oficiāli pieņemtā dokumenta tekstam. Juridiskā vērtība ir vienīgi
Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas ir publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša izdevumos papīra formātā līdz 2013. gada 1. jūlijam un to
elektroniskajās versijās, kas publicētas pēc 2013. gada 1. jūlija. Mūsu mērķis ir mazināt tehnisko kļūmju radītos traucējumus. Tomēr daži dati vai informācija
šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir radīta vai izveidota failos vai formātā, kas ir kļūdaini, un nevaram garantēt, ka šādas problēmas nepārtrauks mūsu
pakalpojumus vai tos neietekmēs citādi.
1.3. Ar interaktīvajiem pakalpojumiem saistītie aspekti
Visiem interaktīvajiem pakalpojumiem ir piemērojami šādi noteikumi un nosacījumi:
Izmantojot šos pakalpojumus, jūs apņematies tos izmantot vienīgi tiem paredzētajiem mērķiem. Jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumus vai jebkurus personas
datus, kas iegūti, izmantojot pakalpojumus, nekādiem citiem nolūkiem vai mērķiem, un jo īpaši šādus datus nedrīkst izmantot, lai īstenotu komerciālas,
mārketinga vai reklāmas darbības.
Jūs nedrīkstat automātiski vairumā kopēt (ievākt) un/vai jebkādā veidā izplatīt datus, kas iegūti, izmantojot sniegtos pakalpojumus.
Ir atļauts norādīt saiti uz Eiropas e-tiesiskuma portālu un tā lapām.
Ar konkrētiem pakalpojumiem saistītie aspekti:
1.3.1. Maksātnespējas reģistru starpsavienojums
Šis pakalpojums ļauj jums atrast informāciju par maksātnespējas procesiem to dalībvalstu valsts reģistros, kas piedalās pakalpojumā. Centralizēta ES
maksātnespējas reģistra nav. Jūsu pieprasījums tiks sūtīts valstu reģistriem, un dažu sekunžu laikā jums tiks nosūtīta atbilde. Pagaidām pakalpojums tiek
nodrošināts, īstenojot “labākos centienus”.
1.3.2. “Atrast advokātu”
“Atrast advokātu” ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija un valsts advokātu kolēģijas un juristu biedrības, kuras piedalās
pakalpojumā.
1.3.3. “Atrast notāru”
“Atrast notāru” ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Notāru padome (CNUE) un citas valstu notāru
padomes, kas piedalās pakalpojumā.
1.3.4. ECLI
ECLI meklēšanas saskarne ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija sadarbībā ar judikatūras nodrošinātājiem, kuri piedalās
pakalpojumā. Komisija ir izveidojusi šo pakalpojumu, lai sekmētu piekļuvi tiesiskumam pārrobežu kontekstā, sniedzot iespēju ES iedzīvotājiem un
praktizējošiem juristiem vienkārši atrast vajadzīgo judikatūru, izmantojot ECLI identifikatoru.
1.3.5. Piekritīgās tiesas/iestādes meklēšana

Piekritīgās tiesas/iestādes meklēšanas saskarne ir pakalpojums, kuru plašai sabiedrībai nodrošina Eiropas Komisija sadarbībā ar valstu tiesu iestādēm un
citām kompetentajās iestādēm, kas piedalās pakalpojumā. Komisija ir izveidojusi šo pakalpojumu, lai sekmētu piekļuvi tiesiskumam pārrobežu kontekstā,
sniedzot iespēju ES iedzīvotājiem un praktizējošiem juristiem vienkārši atrast piekritīgo valsts tiesu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai gan ir izdarīts viss
iespējamais, lai nodrošinātu rezultātu precizitāti, var būt izņēmuma gadījumi, kas saistīti ar piekritības noteikšanu, par kuriem informācija var nebūt pieejama.
1.3.6. Prasību elektroniska iesniegšana (e-CODEX)
Jūsu prasības elektroniska iesniegšana, izmantojot e-CODEX tehnoloģiju (Eiropas maksājuma rīkojums, Eiropas maza apmēra prasības) tiek nodrošināta,
izmantojot liela skaita IT sistēmu, kuru darbību nodrošina gan Eiropas Komisija, gan valsts administrācijas, starpsavienojumu. Izņēmuma gadījumā jūsu
prasība var nenonākt līdz attiecīgajai tiesai. Pēc iespējas īsākā laikā jums tiks nodrošināts nosūtīšanas (vai nosūtīšanas neizdošanās) apliecinājums, taču
ņemiet vērā, ka dažās dalībvalstīs šāds apliecinājums aprobežojas vien ar to, ka jūsu prasība ir nonākusi centrālajā valsts IT sistēmā, kas izveidota šim
nolūkam. Ne vienmēr būs iespējams sagatavot apliecinājumu par piegādi attiecīgajai tiesai.
Visi paziņojumi par nosūtīšanas apliecinājumu vai tiesas nosūtīto saņemšanas apliecinājumu tiks nosūtīti uz e-pasta adresi, kura ir piesaistīta Eiropas
Komisijas lietotņu lietotāju autentificēšanas sistēmas (EU Login) kontam, ar kuru būsiet reģistrējušies.
Eiropas Komisiju nav atbildīga par to, ka jūsu prasība nav tikusi piegādātā vai, ka nav nodrošināts pierādījums par to, ka tā ir nosūtīta (vai nosūtīšana nav
izdevusies). Tāpat Komisija nav atbildīga par to, ka jums nav piegādāti tiesas atbildes ziņojumi par jūsu prasību vai ka jums nav paziņots par šādu ziņojumu
saņemšanu.
Ja vien nepieprasīsiet to dzēšanu, jūsu ziņojumi tiesai un tās ziņojumi jums būs pieejami aplūkošanai Eiropas e-tiesiskuma portālā vismaz vienu gadu,
izņemot nepārvaramas varas apstākļus. Ja ziņojumiem vēlēsieties piekļūt pēc šā laikposma beigām, ir ieteicams saglabāt savu ziņojumu kopijas. Eiropas
Komisija nav atbildīga par zaudējumiem, kas jums varētu rasties, ja īslaicīgi vai pastāvīgi nav pieejami ziņojumi starp jums un tiesu, vai, ja jums iepriekš
netiek paziņots par ziņojuma dzēšanu.
1.3.7. Elektroniskais paraksts
Elektroniski iesniegtās prasības (e-CODEX) pirms sūtīšanas, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālu, elektroniski jāparaksta. Portālā ir nodrošināts rīks, kas
palīdzēs šajā procesā, taču šā rīka izmantošana nav obligāta – jūs varat elektroniski parakstīt savu prasību, izmantojot jums pieejamos līdzekļus, un
augšupielādēt to portālā. Eiropas Komisija nav atbildīga par zaudējumiem, kas jums varētu rasties, ja tiesa vai jebkura cita trešā puse atsakās pieņemt
prasību, kura ir parakstīta ar elektronisko parakstu, kas izveidots, izmantojot Eiropas e-tiesiskuma portālā nodrošināto rīku.
1.3.8. Atrast uzņēmumu / Uzņēmējdarbības reģistru savstarpēja savienojamība
Šis pakalpojums dod jums iespēju meklēt un atrast informāciju par uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti ES, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas
uzņēmējdarbības reģistros. Tā ir daļa no Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (BRIS), kas izveidota saskaņā ar ES tiesībām.
Sistēma savieno valstu uzņēmējdarbības reģistrus, kuros atrodama informācija par uzņēmumiem.
Uz sākumu
2. Paziņojums par konfidencialitāti
2.1. Eiropas e-tiesiskuma portāla mērķis
Eiropas e-tiesiskuma portāls ir iecerēts kā “vienas pieturas (elektroniskā) aģentūra”, kurā var iegūt informāciju par tiesību jautājumiem Eiropā un piekļūt
Eiropas tiesu procedūrām. Portāls ir paredzēts pilsoņiem, uzņēmējiem, praktizējošiem juristiem un tiesu iestādēm. Pilsoņiem jānodrošina piekļuve tiesu
iestādēm citās dalībvalstīs tādā pašā mērā, kā tas būtu iespējams viņu pašu valstī, un Eiropas e-tiesiskuma portāls praktiskā veidā veicina šķēršļu
novēršanu, piemēram, nodrošinot informāciju 23 valodās un sniedzot daudzas un dažādas saites uz attiecīgajām tīmekļa vietnēm un dokumentiem.
Lai gan atbildību par portāla saturu un tā pārvaldību kopīgi uzņemas Eiropas Komisija un atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas e-tiesiskuma
portāla datu pārzinis ir Eiropas Komisija.
2.2. Kādi ir spēkā esošie tiesību akti?
Visas personas datu apstrādes darbības saistībā ar Eiropas e-tiesiskuma portāla uzturēšanu un pārvaldīšanu, kas ir Eiropas Komisijas kompetencē, ir
atrunātas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobris Regulā (EK) Nr. 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu
apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002
/EK, un Komisijas Lēmumā 2014/333/ES par personas datu aizsardzību Eiropas e-tiesiskuma portālā.
2.3. Kurus datus Eiropas e-tiesiskuma portālā apstrādā Komisija?
Portālā tiek apstrādāti tīmekļa vietnes un saites īpašnieku vārdi un e-pasta adreses. Turklāt atsevišķos gadījumos dalībvalstu sniegtā informācija
kompetentajām tiesām/vienībām var saturēt personas datus (vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru), ja fiziskas personas ir norādītas kā
kontaktpunkti. Visus šos datus glabā Eiropas Komisijas Datu centra datubāzē Luksemburgā.
Mēs izmantojam pagaidu mehānismu, ar ko iegūst (bet nesaglabā) personas datus no EU Login jeb Eiropas Komisijas autentificēšanas sistēmas.
Reģistrācijas mērķiem EU Login vāc un apstrādā šādus personas datus: vārds, uzvārds un e-pasta adrese. Atsevišķā paziņojumā par privātumu ir sīki
izskaidrots, kādā veidā EU Login veic personas datu apstrādi. Plašākai informācijai lūdzu skatīt tīmekļa vietni
https://webgate.ec.europa.eu/cas/privacyStatement.html.
Personas dati Eiropas e-tiesiskuma portālā tiek apstrādāti arī, lai nodrošinātu piekļuvi savstarpēji savienotām valstu datubāzēm, piemēram, “Atrast
advokātu”, “Atrast notāru”, Maksātnespējas reģistra starpsavienojumam (IRI), Eiropas judikatūras identifikatora (ECLI) meklētājprogrammai, “Atrast
uzņēmumu” (kas ir daļa no Uzņēmējdarbības reģistru savstarpējās savienojamības sistēmas (BRIS)), Zemes reģistru savstarpējās savienojamības sistēmai (

LRI), dinamiskajām veidlapām un elektroniskai prasību iesniegšanai (e-CODEX). Šajā sakarā:
dati par advokātiem tiek iegūti no advokātu kolēģiju un juristu biedrību, kas piedalās pakalpojumā, reģistriem;
dati par notāriem tiek iegūti no valstu notāru padomju, kas piedalās pakalpojumā, reģistriem, kādus tos nodrošina CNUE un citas kompetentās iestādes;
dati IRI tiek iegūti no valstu maksātnespējas vai uzņēmējdarbības reģistriem;
personas datus, kuri ir daļa no judikatūras nolēmumiem, kurus apstrādā ECLI kontekstā, nodrošina tiesu iestādes un citas kompetentās iestādes;
dinamiskajās veidlapās tiek apstrādāti personas dati, kurus norāda gala lietotāji (piemēram, vārds, adrese, tālruņa numurs, bankas konts utt.);
datus, kurus apstrādā e-CODEX kontekstā, iegūst no lietotāju saziņas ar valstu tiesām. Turklāt it arī tehniskie dati, ko izmanto, lai identificētu dalībniekus
sistēmā, kuri noteiktos gadījumos var saturēt personas datus, piemēram, e-pasta adresi vai EU Login (Eiropas Komisijas lietotņu lietotāju autentificēšanas
sistēmas) ID;
dati, kas apstrādāti “Atrast uzņēmumu” nolūkos, tiek izmantoti, lai identificētu dalībnieku sistēmā, un dažos gadījumos var saturēt personas datus, piemēram,
e-pasta adresi vai EU Login ID. Turklāt “Atrast uzņēmumu” sistēma ir savienota ar Eiropas centrālo platformu, kas arī ir daļa no BRIS un ko izstrādājusi un
pārvalda Eiropas Komisija. Caur Eiropas centrālo platformu “Atrast uzņēmumu” sistēma vāc datus par uzņēmumiem. Šādi uzņēmuma dati var ietvert
personas datus, piemēram, šādus: to personu, kuras pārstāv uzņēmumu darījumos ar trešām personām un tiesvedībā vai kuras piedalās uzņēmuma
pārvaldē, uzraudzībā vai kontrolē, vārds un uzvārds, dzimšanas datums, pasta adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Šādi dati tiek iegūti no iesaistīto
dalībvalstu uzņēmējdarbības reģistriem,

dati, kas apstrādāti “LRI” nolūkos, tiek izmantoti, lai identificētu dalībniekus sistēmā, kuri noteiktos gadījumos var saturēt personas datus, piemēram, e-pasta
adresi vai ECAS (Eiropas Komisijas autentifikācijas sistēmas) ID.
2.4. Kāds ir datu apstrādes mērķis?
Portālā tiek vākti personas dati, lai varētu sazināties ar tīmekļa vietnes un tīmekļa saites īpašniekiem. Šīs datu apstrādes mērķis ir nodrošināt paziņojumu
nosūtīšanu uz e-pastu un tīmekļa vietnes īpašnieku un tīmekļa saites īpašnieku pārvaldību kā daļu no portāla dokumentācijas apstrādes sistēmas. Portālā
personas datus iegūst (izmantojot EU Login) arī šādiem mērķiem: lai nosūtītu e-pasta paziņojumus lietotājiem, kuri pieteikušies noteikta satura tēmu
saņemšanai, vai lai nodrošinātu tiem jaunākās ziņas. Šos datus apstrādā arī, lai nodrošinātu pienākumu un tiesību pārvaldību un satura pārvaldību.
Funkcijām “Atrast advokātu”, “Atrast notāru”, “Atrast uzņēmumu”, IRI un ECLI Komisija personas datu apstrādi portālā veic vienīgi, lai nodrošinātu piekļuvi
savstarpēji savienotām valstu datubāzēm, kurās glabājas personas dati. Šajā kontekstā Komisija ir atbildīga vienīgi par to, lai tiktu nodrošināta IT
infrastruktūra iepriekš minētajām portāla funkcijām, un tā nav atbildīga par savstarpēji savienoto valsts datubāzu, kas ir pieejamas, izmantojot portālu, saturu.
Komisija arī veic personas datu apstrādi portālā, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu interaktīvus pakalpojumus, kas lietotājiem sniedz iespēju sazināties
tieši ar attiecīgajām iestādēm citā dalībvalstī.
2.5. Kas var piekļūt šiem datiem?
Personas dati saistībā ar tīmekļa vietnes vai tīmekļa saites īpašniekiem ir pieejami Komisijas darbiniekiem (Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju
ģenerāldirektorāta B.4. nodaļa) un autorizētajam personālam, kurš ir atbildīgs par sistēmas administrēšanu un tehnisko atbalstu. Turklāt šādi personas dati
saistībā ar dalībvalstu tīmekļa vietnēm ir pieejami arī tiem dalībvalstu darbiniekiem, kuri ir atbildīgi par attiecīgo tīmekļa vietņu pārvaldību.
Īstenojot darbu saistībā ar valstu datubāzu starpsavienojumu, Komisija veic arī nepārtrauktu un atbilstīgu drošības novērtēšanu. Portālā var piekļūt vienīgi
savstarpēji savienotajās valstu datubāzēs publiski pieejamajai informācijai. Nav iespējams, izmantojot portālu, dažādiem nolūkiem kombinēt informāciju no
dažādām savstarpēji savienotām valstu datubāzēm.
2.6. Cik ilgi uzglabās jūsu datus?
Tīmekļa vietnes un tīmekļa saites īpašnieku personas datus glabās vietējā datubāzē tik ilgi, kamēr tie attieksies uz portālu, un netiks glabāti ilgāk, nekā ir
nepieciešams. Nepieciešamību turpināt šādu personas datu glabāšanu nosaka otrreizējā apstiprināšanas procesā, ko veiks reizi gadā, ikgadēji atjaunojot
portāla saturu. Tādējādi faktiski datu saglabāšanas periods ir viens gads, pastāvot iespējai datus manuāli pārbaudīt un automātiski atjaunināt. Reģistrēto
lietotāju gadījumā tiek uzglabātas tikai e-pasta adreses. Atsevišķi vārdi vai citi personas dati netiek saglabāti. Datus par reģistrētiem lietotājiem dzēš pēc
pieprasījuma.
Tiesu nolēmumi, kurus nodrošina ECLI kontekstā, var saturēt personas datus, kurus regulē valstu datu aizsardzības tiesību akti un uz kuriem attiecas
noteikts uzglabāšanas periods. Valstu datu nodrošinātājiem ir pienākums dzēst judikatūras nolēmumus, kad tiem vairs nevajadzētu būt pieejamiem sistēmā.
Personas datus, kuri ir iekļauti saziņā starp lietotāju un tiesu, veicot prasības elektronisku iesniegšanu (e-CODEX), atbilstīgu laikposmu uzglabā atsevišķā
Komisijas datubāzē šifrētā veidā. Lietotājs var jebkurā laikā pieprasīt tos dzēst.
Personas datus, kas ietverti dokumentu pieprasījumos “Atrast uzņēmumu” un LRI nolūkā, glabā tik ilgi, kamēr pieprasījums tiek izņemts no portāla datubāzes.
Citus personas datus portāla datubāzē neglabās.
2.7. Kādi drošības pasākumi darbojas pret neatļautu piekļuvi?
Datus vāc, apstrādā uz uzglabā droši. Eiropas e-tiesiskuma portālu aizsargā vairāki tehniski pasākumi. Stingra pienākumu un tiesību pārvaldība garantē, ka
tikai autentificētiem lietotājiem ir nepieciešamais piekļuves un atļauju līmenis. Visas datu transakcijas notiek šifrētā veidā. Tīkla segmentācija, ugunsmūris un
citi mehānismi, ko nodrošina Komisijas datu centrs, aizsargā portāla datubāzi pret attālo piekļuvi un fizisko piekļuvi. Izņemot piekļuvi, kas tiek nodrošināta
paredzētajiem mērķiem, personas datiem Eiropas e-tiesiskuma portālā var piekļūt tikai ierobežota lietotāju grupa, kā aprakstīts iepriekš 2.5. punktā “Kas var
piekļūt šiem datiem?”
Personas datus, kas ir iekļauti saziņā starp lietotāju un tiesu, atsevišķā Komisijas datubāzē uzglabā šifrētā veidā.
2.8. Piekļuve jūsu personas datiem
Ja vēlaties pārbaudīt, kurus personas datus jūsu vārdā glabā atbildīgais datu pārzinis, vai vēlaties tos mainīt, labot vai dzēst, lūdzu, nosūtiet e-pasta vēstuli
uz funkcionālo e-pasta adresi, kas norādīta turpmāk sadaļā “Kontaktinformācija”, skaidri izklāstot savu lūgumu. Šādus lūgumus datu pārzinis izskatīs 10
darba dienu laikā pēc saņemšanas.
2.9. Kontaktinformācija
Eiropas e-tiesiskuma portālu pārvalda Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta B.4. nodaļa. Atbildīgā darbiniece (datu pārzinis) ir
nodaļas vadītājs Cristian NICOLAU.
Eiropas e-tiesiskuma portāla kontaktadrese ir šāda:
European Commission
Directorate General Justice and Consumers
Unit B4 E-Justice, IT and document management
B-1049 Brussels
Belgium
JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu
Ja vēlaties iesniegt sūdzību par datu apstrādes darbību, kas notikusi Komisijas pārziņā, varat sazināties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju:
European Data Protection Supervisor (EDPS)
60 Rue Wiertz (MO 63)
B-1047 Brussels
Belgium
Tālrunis: +32 2 283 19 00
fakss: +32 2 283 19 50
Uz sākumu
3. Noteikumi par personas datu aizsardzību
Eiropas Savienība ievēro lietotāju datu aizsardzību. “Fizisku personu aizsardzības attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās”
politika balstās uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobris Regulu (EK) Nr. 2018/1725.
Šī vispārīgā politika skar Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnes eu domēnā.
Lai gan lielāko daļu šo tīmekļa vietņu varat pārlūkot, nenorādot nekādu informāciju par sevi, noteiktos gadījumos tiek prasīti personas dati, lai varētu
nodrošināt jūsu pieprasītos e-pakalpojumus.
Tīmekļa vietnes, kas pieprasa šādu informāciju, apstrādā to atbilstoši iepriekš minētajā regulā aprakstītajai kārtībai, un sniedz informāciju par jūsu datu
izmantošanu paziņojumos par privātumu.

Šajā sakarā:
katram konkrētam e-pakalpojumam datu pārzinis nosaka personas datu apstrādes nolūku un līdzekļus un nodrošina konkrētā e-pakalpojuma atbilstību
personas datu aizsardzības politikai;
katrā iestādē datu aizsardzības speciālists nodrošina regulas noteikumu piemērošanu un sniedz padomu par datu pārziņiem par viņu pienākumu izpildi (skat.
regulas 43.-45. pantu);
Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs darbojas kā visu iestāžu neatkarīga padomdevēja iestāde (skat. regulas 52. līdz 60. pantu).
Eiropas Savienības iestāžu tīmekļa vietnēs eu domēnā ir saites uz trešo personu vietnēm. Tā kā tās nav mūsu pārziņā, aicinām iepazīties ar šo iestāžu
personas datu aizsardzības politiku.
Kas ir e-pakalpojums?
E-pakalpojums EUROPA serverī ir internetā pieejamais pakalpojums vai informācijas avots, lai uzlabotu komunikāciju starp pilsoņiem un uzņēmumiem, no
vienas puses, un Eiropas iestādēm, no otras puses.
EUROPA piedāvā trīs e-pakalpojumu veidus:
informācijas pakalpojumi nodrošina iedzīvotājiem, plašsaziņas līdzekļiem, uzņēmumiem, pārvaldes iestādēm un citām lēmumu pieņemšanā iesaistītām
pusēm vienkāršu un efektīvu pieeju informācijai, tādējādi palielinot pārskatāmību un izpratni par ES politiku un darbību;
interaktīvi komunikācijas pakalpojumi nodrošina labāku saziņu ar iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pilsoniskās sabiedrības un valsts sektora pārstāvjiem, tādējādi
atvieglojot konsultēšanos par politiku un atgriezeniskās saites mehānismus, lai sekmētu ES politikas, pasākumu un pakalpojumu veidošanu;
darījumu pakalpojumi, kas nodrošina iespēju veikt visus galvenos darījumus ar ES, piemēram, iepirkumus, finanšu operācijas, personāla pieņemšanu darbā,
reģistrācijas maksas samaksu, dokumentu iegūšanu vai iegādi, utt.
Informācija, ko iekļauj īpašā paziņojumā par privātumu.
Īpašs paziņojums par privātumu ietver šādu informāciju par jūsu datu izmantošanu:
Kāda informācija tiek apkopota, kādā nolūkā un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem — ES vāc personas datus vienīgi tiktāl, cik tas ir vajadzīgs konkrētam
mērķim. Informācija netiks izmantota atkārtoti vai kādā neatbilstošā nolūkā.
Kam tiek atklāti jūsu dati. ES atklāj informāciju trešām personām vienīgi tad, ja tas ir nepieciešams iepriekš minētā konkrētā mērķa(-u) izpildei, kā arī vienīgi
norādītiem saņēmējiem vai to grupām. ES neizpaudīs jūsu personas datus tiešās tirdzniecības nolūkos;
Kā jūs varat piekļūt saviem datiem, pārbaudīt to precizitāti un nepieciešamības gadījumā labot tos. Kā datu subjektiem jums ir tiesības iebilst pret jūsu
personas datu apstrādi, ja tam ir likumīgs pamatojums, izņemot, ja informāciju pieprasa, lai izpildītu juridiskas saistības, vai ja tas ir vajadzīgs ar jums
noslēgto līgumu izpildei, vai arī ja to izmantos kādam mērķim, kam esat devuši nepārprotamu piekrišanu;
Cik ilgi tiek glabāti jūsu dati. ES glabā datus vienīgi tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai īstenotu mērķi, kuram datus vāc vai turpmāk apstrādā;
Kādi drošības pasākumi tiek veikti, lai aizsargātu jūsu informāciju pret iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu piekļuvi.
Ar ko sazināties jautājumu vai sūdzību gadījumā.
“Europa Analytics”
“Europa Analytics” ir korporatīvs pakalpojums, ar kuru novērtē, cik efektīvas ir Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes portālā “EUROPA”.
Pēc noklusējuma tīmekļa vietnes apmeklētājiem seko līdzi, izmantojot pastāvīgas iekšējas sīkdatnes no portāla “Europa”. Jūs varat norādīt, ka nevēlaties, ka
“Piwik” jums seko (opt-out). Ja pārdomājat, varat atkal piekrist, ka “Piwik” jums seko (opt-in).
Lai pārbaudītu jūsu pašreizējo statusu un izdarītu izvēli, atzīmējiet attiecīgo rūtiņu zemāk tekstā.

Norādot, ka nevēlaties, lai “Piwik” jums sekotu, jūsu navigācijas pieredze portālā “Europa” nekādi netiek ietekmēta.
Papildu informācija par “Europa Analytics”
Kā mēs rīkojamies, kad saņemam jūsu sūtītos e-pastus?
Visās tīmekļa vietnēs ir poga “jūsu atsauksmes”, kas sniedz iespēju nosūtīt komentārus uz īpašu e-pasta adresi. Kad sūtāt šādu vēstuli, saņēmējs apkopo
jūsu sniegtos personas datus tikai tiktāl, cik nepieciešams, lai atbildētu uz jūsu vēstulēm. Ja darbinieki, kas ir atbildīgi par saņemtajām vēstulēm, nespēj
atbildēt uz jūsu jautājumiem, tie pārsūta jūsu e-pastus citam dienestam. Jūs e-pastā informēs, kuram dienestam ir pārsūtīts jūsu jautājums. Dati par e-pasta
vēstulēm, kas nosūtītas, izmantojot šo funkciju, tīmekļa vietnē nesaglabāsies.
Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu e-pastu apstrādi un par personas datiem, aicinām tos iekļaut attiecīgajā e-pasta vēstulē.
Uz sākumu
4. Paziņojums par autortiesībām
© Eiropas Savienība (2020)
Komisijas rīcībā vai tās uzdevumā Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja (Publikāciju biroja) rīcībā esošo dokumentu atkalizmantošanu veic saskaņā ar
Komisijas 2011. gada 7. decembris Lēmumu par Komisijas informācijas atkalizmantošanu (2011/833/ES, Euratom). Dokumentu atkalizmantošana ir bez
maksas.
Satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras
utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas
ierobežojumus.
© Beļģijas Karaliste (2018)
Uz šīs interneta vietnes Beļģijas valsts lapās iekļautās informācijas atkalizmantošanu attiecas spēkā esošie Beļģijas tiesību akti, jo īpaši 1994. gada 30.
jūnija likums par autortiesībām un saistītām tiesībām. Atbilstoši minētajam likumam un, ja nav norādīts pretējais, šīs informācijas atkalizmantošanai ir
nepieciešama autortiesību īpašnieku iepriekšēja atļauja. Atbilstoši minētā likuma 8. panta 2. punktam publisko iestāžu oficiālie dokumenti nerada pamatu
autortiesībām. Iestāžu oficiālie dokumenti ir iestāžu dokumenti, kuriem ir juridiskas sekas (likumi, parlamenta procedūras, tiesu lēmumi u. tml.). Iepriekš

minētā likuma 21. panta 1. punktā ir noteikts, ka “likumīgi publicēta darba citātu izmantošana tādiem mērķiem kā kritika, polemika, recenzija vai mācības, vai
iekļaušanai zinātniskos darbos atbilstoši godīgai praksei profesijā un tiktāl, ciktāl tas ir pamatoti paredzētajam mērķim, nav autortiesību pārkāpums.
Iepriekšējā daļā minētajiem citātiem ir jāpievieno atsauces uz to avotiem un attiecīgo autoru vārdiem, ja vien tas nav neiespējami.”
Tīmekļa vietnēm, uz kurām izdarīta atsauce e-tiesiskuma portāla Beļģijas valsts lapās, piemēro to autortiesību noteikumus. Beļģijas tiesu piekritībā ir izskatīt
visus pieteikumus par autortiesībām saistībā ar Beļģijas valsts lapās minētajiem datiem.
© Bulgārijas Republika (2018)
Bulgārijas Republikas valdības sniegtā informācija ir publiska. Eiropas e-tiesiskuma portāla Bulgārijas lapās publicētā informācija ir pieejama bez
ierobežojumiem, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos nekomerciāliem mērķiem,
izņemot tos materiālus, kuros skaidri formulēts paziņojums par autortiesību aizsardzību, vai norādīts, ka nepieciešama iepriekšēja autortiesību turētāja
piekrišana.
© Čehijas Republika (2018)
Uz Čehijas Republikas valdībai vai tās vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts
autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Čehijas lapās pieejamā satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi, un pavairot
atļauts tikai nekomerciāliem mērķiem.
Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja
atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.
© Dānijas Karaliste (2018)
Uz Dānijas valdības sniegto Eiropas e-tiesiskuma portālā pieejamo informāciju neattiecas autortiesību noteikumi.
© Vācijas Federatīvā Republika (2018)
Šajā tīmekļa vietnē atrodamo un Vācijas Federatīvajai Republikai piederošo dokumentu atkalizmantošanas tiesības trešām personām nosaka autortiesību
noteikumi saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, Eiropas Savienības tiesībām un starptautiskām konvencijām. Mēs neuzņemamies atbildību par šajā tīmekļa
vietnē pieejamās informācijas pilnīgumu, redakcijas vai tehniskām kļūdām, izlaidumiem vai precizitāti.
Jo īpaši mēs nedz tiešā, nedz arī netiešā veidā nesniedzam garantijas attiecībā uz tās informācijas pilnīgumu vai precizitāti, kas pieejama, izmantojot saites
uz ārējām tīmekļa vietnēm.
Par savās tīmekļa vietnēs ievietoto izmantošanai pieejamo saturu atbild šo tīmekļa vietņu operatori saskaņā ar vispārējām tiesībām. Šis “pašu saturs” ir
nodalāms no saitēm uz saturu, ko nodrošina ārēju tīmekļa vietņu operatori.
Saites uz ārēju tīmekļa vietņu saturu ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos.
Par ārēju tīmekļa vietņu saturu atbild tikai šā satura sniedzējs. Pirms jebkādas atbilstošas saites sniegšanas ārējās tīmekļa vietnes tiek rūpīgi izvērtētas un
pārbaudītas pēc mūsu labākās saprašanas un zināšanām. Tomēr mēs nedz tiešā, nedz arī netiešā veidā nesniedzam garantijas attiecībā uz tās informācijas
pilnīgumu vai precizitāti, kas pieejama, izmantojot ārējas saites. Ārēju tīmekļa vietņu saturu var mainīt jebkurā laikā, par to Vācijas valdību nebrīdinot.
Attiecībā uz visām saitēm, kas sniegtas šajā tīmekļa vietnē, mēs skaidri paziņojam, ka nekontrolējam to ārējo tīmekļa vietņu dizainu un saturu, kas pieejams,
izmantojot šajā tīmekļa vietnē sniegtās saites; turklāt šādas saites neliecina par mūsu redzējuma saskaņu ar tām tīmekļa vietnēm, uz kurām sniegtas saites,
vai ar tajās atrodamo saturu. Šis paziņojums attiecas uz visām šīs tīmekļa vietnes lapām un visām saitēm, kas tajās ir sniegtas.
Lūdzu, informējiet Vācijas kontaktpunktu, rakstot uz e-pastu redaktion@justiz.de, ja ievērojat, ka ir sniegtas jebkādas saites uz tīmekļa vietnēm, kuru saturs ir
nepieņemams.
Vācijas valsts lapu tiešsaistes redakcijas personāls patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, papildināt vai dzēst informāciju, kas sniegta šajā
tīmekļa vietnē.
Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet šo saiti.
© Igaunijas Republika (2018)
Uz Igaunijas Republikas valdības sniegto informāciju attiecas autortiesību noteikumi. Tomēr Eiropas e-tiesiskuma portāla Igaunijas lapās publicētā
informācija ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos
komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, norādot avotu un atzīstot autortiesību esību. Eiropas e-tiesiskuma portāla Igaunijas lapās iegūtais saturs ir
pavairojams precīzi, un to nedrīkst izmantot maldinošā kontekstā.
© Īrija (2018)
Īrijas sniegtos šajā tīmekļa vietnē atrodamos materiālus aizsargā Īrijas valdības autortiesības saskaņā ar 2000. gada Likumu par autortiesībām un
blakustiesībām. Materiālus drīkst lejupielādēt saglabāšanai vai drukāšanai tikai personīgām vajadzībām. Nododot materiālus citiem, jānorāda avots un
autortiesību esība.
Atļauja pavairot ar Īrijas valdības autortiesībām aizsargātos materiālus neattiecas uz jebkādiem šajā tīmekļa vietnē atrodamajiem materiāliem, kas var būt
kādas trešās personas īpašums. Atļauja pavairot šādus materiālus jāiegūst no attiecīgajiem autortiesību turētājiem.
© Grieķijas Republika (2018)
Uz Grieķijas valdības sniegto Eiropas e-tiesiskuma portālā pieejamo informāciju neattiecas autortiesību noteikumi. Tomēr uz noteiktām ārējām saitēm
autortiesību noteikumi var attiekties. Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai
jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.
© Spānijas Tieslietu ministrija (2018)
Piekļuve e-tiesiskuma portālā pieejamajam Spānijas sniegtajam saturam un tā izmantošana, pieejamā informācija un pievienotās saites un pakalpojumi ir
Tieslietu ministrijas vai tās sadarbības iestāžu prerogatīva, un to regulē atbilstošās intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesības. Šā satura izmantošana,
pavairošana, izplatīšana, publicēšana vai pārveidošana vai jebkāda cita līdzīga darbība ir strikti aizliegta bez Tieslietu ministrijas tiešas atļaujas. Saņemot
jebkāda šā portāla satura izmantošanas atļauju, saturu drīkst tikai lejupielādēt un izmantot privātām vajadzībām, nodrošinot, lai saturs paliktu neskarts.
© Francijas Republika (2018)
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
Šīs interneta vietnes saturu, kas ir Tieslietu un brīvību ministrijas un/vai šā satura autoru ekskluzīvs īpašums, aizsargā Francijas un starptautiskie tiesību akti,
kas ir piemērojami intelektuālā īpašuma tiesību jomā, un jo īpaši Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa noteikumi.
Tas jo īpaši attiecas uz šīs vietnes redakcionālajiem elementiem, ekrānu noformējumu un vietnes lietošanai nepieciešamo programmatūru, visu veidu
logotipiem, attēliem, fotogrāfijām un grafikām.
Tieslietu un brīvību ministrija lietotājiem piešķir vienkāršas aplūkošanas atļauju, kas jo īpaši izslēdz šīs vietnes satura pilnīgu vai daļēju atkārtotu
izmantošanu jebkādam mērķim.
Reproducēšanas atļauju piešķir vienīgi digitālā veidā datorā, kuru lieto vietnes apmeklēšanai, lai aplūkotu lapas, kuras izmanto lietotāja navigācijas
programmatūra.

Jebkāda pilnīga vai daļēja vietnes atainošana, ko kāda sabiedrība veic bez Tieslietu un brīvību ministrijas skaidras atļaujas, ir aizliegta un tiktu uzskatīta par
nelikumīgu kopiju atbilstoši Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksa L.335-2. pantam un turpmākajiem pantiem.
Saite uz Francijas Intelektuālā īpašuma kodeksu.
Kodeksa nodaļa par kriminālsodiem ir pieejama šeit.
© Itālijas Republika (2018)
Uz Itālijas Tieslietu ministrijai un citām valsts iestādēm vai to vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu
attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi.
Itālijas Tieslietu ministrijas un citu valsts iestāžu lapās atrodamā satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi.
Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja
atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.
© Kipras Republika (2018)
Uz Kiprai vai tās vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja vien
nav norādīts citādi. Kipras lapās pieejamā satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Gadījumos, kad teksta un multivides
informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja aizstāj iepriekš minēto vispārējo
atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.
© Latvijas Republika (2018)
Latvijas valdības sniegtā informācija ir publiska, un uz to neattiecas autortiesību noteikumi. Līdz ar to informācija, kas publicēta Eiropas e-tiesiskuma portāla
Latvijas lapās, ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos
komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.
© Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija (2018)
Lietuvas Republikas sniegto informāciju aizsargā Lietuvas Likums par autortiesībām un blakustiesībām, un to drīkst brīvi izmantot, norādot avotu.
© Luksemburgas Lielhercogiste (2018)
Ja vien nav norādīts citādi, Luksemburgas lapās publicētajai informācijai un saturam un Luksemburgas valsts vai trešo personu turējumā esošo lapu saturam
un informācijai piemēro Luksemburgas tiesību aktus.
Ja nav norādīts citādi, Luksemburgas lapās ietvertās informācijas reproducēšana ir atļauta nekomerciāliem mērķiem ar nosacījumu, ka vienmēr ir skaidri
norādīts tās avots.
Ja tekstuālas vai multivides informācijas (skaņu, attēlu, programmatūras u. c.) reproducēšanai vai izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja atļauja, šis
noteikums atcels iepriekš minēto vispārējo atļauju un vajadzības gadījumā ietvers jebkādus izmantošanas ierobežojumus.
Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par Luksemburgas lapās ietvertās informācijas izmantošanu. Jānorāda, ka šajās lapās publicētā informācija var
nebūt pilnīga, izsmeļoša, precīza vai aktuāla. Ja ir nesaderība starp šajās lapās publicētajiem tekstiem un dokumentu oriģināliem, ir izmantojami dokumentu
oriģināli, kas publicēti Mémorial.
Luksemburgas valsts lapās dažkārt ir atsauces uz trešo personu lapām, kuras Luksemburgas valsts nekontrolē un attiecībā uz kurām tā neuzņemas
atbildību.
Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, ko lietotāja datorierīcēm izraisījusi Luksemburgas valsts vai trešo personu turēto lapu
izmantošana.
Luksemburgas valsts neuzņemas atbildību par šo lapu sniegto pakalpojumu pārtraukumu, pat ja tas ir īslaicīgs.
Šīs atbildības neuzņemšanās klauzulas mērķis nav apiet piemērojamo tiesību aktu prasības vai izslēgt atbildību gadījumos, kuros to nevar izslēgt saskaņā ar
iepriekš minētajiem tiesību aktiem.
© Ungārija (2018)
Uz Ungārijai vai tās vārdā trešām personām piederošu šajā tīmekļa vietnē atrodamu dokumentu atkalizmantošanu attiecas Ungārijas autortiesību likums, ja
vien nav norādīts citādi. Ungārijas lapās pieejamā satura privāta un oficiāla pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Jebkādai cita
veida izmantošanai nepieciešama iepriekšēja tiesību turētāja atļauja.
© Maltas Republika (2018)
Autortiesības/pavairošanas tiesības
Maltas valdība sadarbībā ar tās ministrijām un departamentiem, kā arī iestādēm un tīmekļa vietņu autoriem pieliek pūles, lai nodrošinātu šajā tīmekļa vietnē
atrodamās informācijas uzticamību, tomēr tā negarantē noteiktās struktūru tīmekļa vietnēs vai ārējās saitēs publicētās informācijas pilnīgumu, patiesumu un
pareizību un tāpēc arī neapliecina tur atrodamās informācijas par jebkādu tematu pareizību un pilnīgumu. Tāpat arī nav iespējams nodrošināt nedz kvalitāti
un turpmāko piekļuvi, nedz arī to, ka nebūs piekļuves pārtraukumi tehnisku iemeslu dēļ. Šā iemesla dēļ Maltas valdība un struktūras neuzņemas atbildību ne
par kādu nodarījumu, kaitējumu vai zaudējumiem, kas varētu rasties informācijas izmantošanas rezultātā, jo šī publicētā informācija ir paredzēta tikai kā
vispārēja norāde. Maltas valdība patur tiesības starpposmā mainīt, papildināt vai dzēst lapas vai to daļas, par to īpašā veidā nebrīdinot.
Maltas valdība sadarbībā ar tās ministrijām un departamentiem, kā arī iestādēm un tīmekļa vietņu autoriem nekontrolē ārējo saišu kvalitāti. Jebkāda
uzņēmuma vai tirgotāja nosaukuma pieminēšana lapās nav uzskatāma par ieteikumu iegādāties šā uzņēmuma vai tirgotāja piedāvātās preces un/vai
pakalpojumus.
Šīs lapas nav paredzētas juridiska padoma sniegšanai. Tā ir juridisko profesiju pārstāvju prerogatīva.
Ja šajā vietnē atrodat, jūsuprāt, nepareizu vai maldinošu informāciju, lūdzam par to ziņot, sūtot e-pastu tīmekļa pārzinim vai izmantojot veidlapu “jūsu
atsauksmēm”.
Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamajiem materiāliem attiecas Autortiesību likuma, Maltas tiesību aktu, politiku dokumentu, noteikumu un visu starptautisko
nolīgumu, kuros minēta Maltas valdība, nosacījumi. Šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija paredzēta personīgai izmantošanai un publiskošanai
nekomerciāliem mērķiem. Divos minētajos nolūkos to drīkst pavairot bez maksas vai jebkādas nepieciešamības saņemt atļauju no Maltas valdības,
nodrošinot pavairojamā materiāla precīzu atbilstību oriģinālam un norādot Maltas valdību kā avotu. Pavairoto materiālu nekādā gadījumā nedrīkst nedz
prezentēt kā oficiālo versiju, nedz arī kā sagatavotu kopīgi ar vai bez Maltas valdības piekrišanas.
© Nīderlandes Karaliste (2018)
Uz Nīderlandes valdības sniegto publisko informāciju neattiecas autortiesību noteikumi, ja vien nav noteikts pretējais. Līdz ar to Eiropas e-tiesiskuma portāla
Nīderlandes lapās publicētā informācija ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un
informācijas līdzekļos komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem, ja vien uz sniegto informāciju (vai tās daļu) nav attiecināts paziņojums par autortiesībām.
© Austrijas Republika (2018)
Visus šajā tīmekļa vietnē publicētos rakstus aizsargā autortiesības — visas tiesības aizsargātas.
Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās sniegtā informācija ir publiska, un to drīkst izplatīt vai pavairot, neizmantojot to komerciāliem mērķiem un ietverot
norādi uz avotu.

Federālā Tieslietu ministrija (BMJ) pieliek visas iespējamās pūles, lai Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās ievietotu precīzu un atjauninātu
informāciju, tomēr par šīs informācijas precizitāti, laicīgumu vai pilnīgumu vai to informāciju, kas ievietota citās tīmekļa vietnēs, uz kurām nodrošinātas saites,
tā atbildību neuzņemas. Ja un ciktāl kļūdas un pārpratumi tiks konstatēti, tie tiks nekavējoties novērsti.
Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās sniegtā informācija ir vispārīga rakstura un tāpēc nav pielāgota īpašām fizisku personu, juridisku personu vai
organizāciju individuālām vajadzībām; ne vienmēr ir precīza, pilnīga vai atjaunināta; tā dažkārt ir saistīta ar citām tīmekļa vietnēm, kuras BMJ neietekmē un
par kurām tā neuzņemas atbildību. Šī informācija nav uzskatāma par profesionālu (juridisku) padomu. Ja jums nepieciešams personīgs padoms, lūdzu,
vispirms vienmēr sazinieties ar atbilstošu attiecīgās jomas ekspertu. Ja jums rodas jautājumi par jūsu tiesvedību, lūdzu, kontaktējieties ar tiesu, kurai lieta ir
piekritīga. Saistībā ar iesniegumiem un pieteikumiem, kas jāiesniedz noteiktos termiņos, jebkurā gadījumā vispirms informācija jāpieprasa tiesā, kurai lieta ir
piekritīga, vai kompetentā iestādē.
Mēs negarantējam, ka dokuments, kas pieejams Eiropas e-tiesiskuma portāla Austrijas lapās, precīzi atbilst oficiāli pieņemtajam tekstam. Juridiski saistoši ir
tikai tie Austrijas Republikas tiesību akti, kas likumā paredzētajā veidā publicēti „Austrijas Republikas federālajā oficiālajā laikrakstā” (Bundesgesetzblatt der
Republik Österreich).
Daži no Eiropas e-tiesiskuma portāla tīmekļa vietnes Austrijas lapās pieejamajiem dokumentiem ir saistīti ar citu organizāciju sniegto informāciju. BMJ
neapliecina, nesniedz priekšstatu un arī negarantē, ka šeit sniegtie dati ir precīzi, aktuāli un pareizi.
© Polijas Tieslietu ministrija (2018)
Tīmekļa vietnes saturs ir paredzēts vispārīgas informācijas sniegšanai un nav uzskatāms par padomu. Tieslietu ministrija neapliecina un negarantē jebkāda
veida satura precizitāti, aktualitāti vai pielietojamību.
Tieslietu ministrija neuzņemas atbildību nedz par šajā tīmekļa vietnē atrodamo informāciju, nedz arī saistībā ar to. Uz noteiktu saturu vai tīmekļa vietnes
daļām var būt attiecināmas īpašas atrunas vai paziņojumi par autortiesībām. Polijas lapu informācija, uz ko neattiecas īpašas atrunas vai paziņojumi par
autortiesībām, ir brīvi pieejama, un to drīkst lejupielādēt/pavairot/tulkot/pielāgot izmantošanai jebkādos izdevumos, veidos un informācijas līdzekļos
komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.
Tieslietu ministrija neuzņemas nekādu atbildību un saistības attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes pārlūkošanu, informācijas izmantošanu vai jebkādu materiālu
lejupielādi no tās, tostarp atbildību par kļūdām, neprecizitātēm, izlaidumiem vai maldinošiem vai nepatiesiem apgalvojumiem. Šajā tīmekļa vietnē atrodamā
informācija var paust viedokļus vai uzskatus, kas, ja vien nav apgalvots pretēji, var nebūt saskaņā ar Tieslietu ministrijas redzējumu.
Šī tīmekļa vietne satur saites uz ārējām tīmekļa vietnēm, kuras Tieslietu ministrija nekontrolē un par kurām tā atbildību neuzņemas.
© Portugāles Republika (2018)
Šajā portālā atrodamo un Portugālei piederošo dokumentu atkalizmantošanas tiesības trešām personām nosaka autortiesības un blakustiesības, kā arī
rūpnieciskā īpašuma tiesības saskaņā ar Portugāles tiesību aktiem, ES tiesībām un piemērojamajiem starptautiskajiem nolīgumiem. Šajā portālā atrodamā
informācija ir publiska, un to, ja vien nav skaidri noteikts citādi, drīkst pavairot un atkalizmantot, norādot avotu. Uz gadījumiem, kad teksta un multivides
informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, iepriekš minētā vispārējā atļauja neattiecas.
Īpašu atļauju pēc pieprasījuma var piešķirt tādu dokumentu atkalizmantošanai vai pavairošanai, kuros ietvertā informācija saskaņā ar izklāstītajiem
noteikumiem nav brīvi atkalizmantojama. Īpaša atļauja skaidri nosaka ierobežojumus, kas piemērojami saistībā ar to dokumentu izmantošanu, uz kuriem tā
attiecas.
© Rumānija (2018)
Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo Rumānijai vai tās vārdā trešām personām piederošo dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību noteikumi, ja
vien nav norādīts citādi. Rumānijas lapu satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi. Gadījumos, kad teksta un multivides
informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju
un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.
© Slovēnijas Republika (2018)
Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo Slovēnijas valdībai vai tās vārdā trešām personām piederošo dokumentu atkalizmantošanu attiecas valsts autortiesību
noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Slovēnijas lapu satura pavairošana ir atļauta, norādot avotu, ja vien nav noteikts citādi, un to drīkst pavairot tikai
nekomerciāliem mērķiem.
Gadījumos, kad teksta un multivides informācijas (skaņas, attēlu, programmatūras utt.) pavairošanai vai izmantošanai jāiegūst iepriekšēja atļauja, šī atļauja
atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un skaidri nosaka jebkādus izmantošanas ierobežojumus.
© Slovākijas Republika (2018)
Uz šajā tīmekļa vietnē atrodamo Slovākijas Republikai vai tās vārdā trešām personām piederošo dokumentu atkalizmantošanu attiecas Slovākijas
autortiesību noteikumi, ja vien nav norādīts citādi. Autortiesību, blakustiesību un datubāzu sui generis aizsardzības ierobežojumi ir pieļaujami tikai īpašos
gadījumos, kas noteikti grozītajā Likumā par autortiesībām Nr. 618/2003 Coll. Saskaņā ar Likumu par autortiesībām satura izmantošanai vai publiskošanai
jābūt saskaņā ar tam paredzēto izmantošanas nolūku un nav pieļaujama nepamatota tiesību turētāju tiesisko interešu aizskaršana. Citos gadījumos jāsaņem
iepriekšēja atļauja (licence) informācijas izmantošanai.
Sīkāku informāciju par Slovākijas Autortiesību likumu var atrast, sekojot šīm saitēm:
angļu valodā Slovāku valodā
© Somijas Republika (2018)
Somijas valdības sniegtā Eiropas e-tiesiskuma portālā pieejamā informācija ir publiska, un uz to neattiecas autortiesību noteikumi.
© Zviedrijas Karaliste (2018)
Eiropas e-tiesiskuma portāla Zviedrijas lapās publicētos materiālus drīkst pavairot bez maksas. Avots jānorāda gadījumā, ja tas ir īpaši noteikts.
© Apvienotās Karalistes autortiesības (2018)
Apvienotās Karalistes valdības sniegto informāciju aizsargā kroņa autortiesības. Visa informācija ir pieejama saskaņā ar Valdības atvērto licenci v3.0, ja vien
nav norādīts citādi.
Lapa atjaunināta: 07/01/2020
Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību
vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt
juridiskajā paziņojumā.
Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības Komisija pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav
atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

