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Jaunie noteikumi –

esošo evolūcija, nevis revolūcija!

Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (GDPR) - noteikumi 

ikvienam, kas piedāvā produktus 

vai pakalpojumus ES pilsoņiem, 

vai vāc un analizē ar ES pilsoņiem 

saistītus datus neatkarīgi no  
atrašanās vietas. 

Papildina un precizē iepriekšējo 
datu aizsardzības regulējumu.

Palielinātas personas tiesības 
uz privātumu un informētību

Paaugstināta atbildība par 
datu aizsardzību

Obligāta ziņošana par 
pārkāpumiem

Ievērojami sodi par 
neatbilstību



Jauns tiesiskais regulējums

Regula – vienots regulējums visā 

Eiropā. Dalībvalstis var paredzēt 

konkrētākus noteikumus noteiktās 

jomās. 

Latvijā no 05.07.2018. ir spēkā 

jauns Fizisko personu datu 

apstrādes likums.

Dažās niansēs 
regulējums starp 

Eiropas Savienības 

dalībvalstīm var 
atšķirties!



Datu subjekta 
tiesības

Kādas ir galvenās izmaiņas?

Procesu 
pārvaldība 

Caurspīdīgums Atbildības 
uzņemšanās

Pārzinim un 
apstrādātājam:

Apmācīt darbiniekus

"Dokumenti kārtībā» un 

sistēmas drošas

Ieviest datu apstrādes 

reģistru

Dažreiz: algot datu 

aizsardzības speciālistu

Datu pārzinim ir 

pienākums:

Aizsargāt 

Ievērot datu apstrādes 

pamatprincipus 

Noteikt datu apstrādes 

nolūku, veidu un 

pamatu

Ziņot par pārkāpumiem

Personai ir tiesības:

Piekļūt saviem datiem

Labot kļūdas

Dzēst 

Iebilst

Pārnest pie cita

Datu pārzinim un 
apstrādātājam:

Jāsniedz informācija

Jāizskaidro datu 

apstrādes nolūks un 
pamats

Jānosaka datu 

vākšanas, apstrādes, 

glabāšanas un 

dzēšanas nosacījumi



Svarīgi un daži jauni termini 

Kopīgi pārziņi - ja divi vai vairāki pārziņi kopīgi nosaka apstrādes 
mērķus un veidus.

Apstrādātājs – agrāk saukts «operators». Apstrādā personas datus 
pārziņa vārdā un uzdevumā.

Datu pārzinis – pieņem lēmumu par datu apstrādes mērķi un 
līdzekļiem.



Tiesības uz vispārīgu 

informāciju par 

personas datu apstrādi

Tiesības piekļūt 

saviem personas 

datiem

Tiesības labot 

datus

Tiesības ierobežot 

apstrādi (noteiktās 

situācijās)  

Tiesības iebilst pret 

datu apstrādi 

(noteiktās situācijās)

Tiesības uz datu 

pārnesamību (noteiktās 

situācijās) 

Tiesības tikt aizmirstam 

uz visiem laikiem 

(noteiktās situācijās)

Datu subjekta tiesības – pārzinim / 
apstrādātājam tās jānodrošina



Datu apstrādes tiesiskais pamats 

Uzdevumu veikšana 
sabiedrības interesēs

Piekrišana Līguma izpilde

Ar likumu uzlikts 
pienākums

Leģitīmās intereses
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Kur 
saskaramies 
ar personas 

datiem?

▪ Darbinieku un sadarbības partneru 
pārstāvju dati: viss jāievēro kā 
jebkuram uzņēmumam.

▪ Informācijas iegūšana par bērniem un 
pusaudžiem, citiem dalībniekiem. 



Izaicinājums: 
bērnu un 

pusaudžu 
personas 

dati 

▪ Nepieciešams noteikt datu apstrādes 
kontekstu - vai es apstrādāju personas 
datus:

▪ personas dati ir informācija pēc kuras var 
identificēt fizisko personu, arī video un 
fotogrāfijas.

▪ Kāpēc es apstrādāju personas datus:

▪ dalības nodrošināšana pasākumā, u.tml.



Kāds ir datu 
apstrādes 

nolūks? 

▪ Pasākuma, pulciņa organizēšana;

▪ Mārketings; 

▪ Likuma prasību izpilde;

▪ Utt.



Kāds ir 
tiesiskais 
pamats? 

▪ Datu subjekta piekrišana;

▪ Līguma izpilde;

▪ Juridisks pienākums;

▪ Lai izpildītu uzdevumu, ko veic 
sabiedrības interesēs vai īstenojot 
likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

▪ Leģitīmās intereses.



Pārzinis vai 
apstrādātājs?

▪ Pārzinis – nosaka datu apstrādes 
mērķus un līdzekļus.

▪ Apstrādātājs – veic apstrādi datu 
pārziņa vārdā, (atsevišķos gadījumos 
var noteikt līdzekļus, bet parasti 
nenoteiks mērķus).

▪ Pārzinis-Apstrādātājs gadījumā jāslēdz 
datu apstrādes līgums, kurā ietver visus 
Regulas 28.pantā minētos obligātos 
nosacījumus.



Paziņojums par 
datu apstrādi

(I)

▪ [x] ir Jūsu personas datu pārzinis, piem. Jelgavas 4. 
pamatskola ir Jūsu datu pārzinis; norādām 
kontaktinformāciju; 

▪ ja ir personas datu aizsardzības speciālists, tad norāda arī 
tā kontaktinformāciju;

▪ [x] apstrādās šādus Jūsu personas datus;

▪ [x]  iegūtos datus apstrādās pasākuma [y] organizēšanas 
mērķiem. Jūsu piekrišana ir tiesiskais pamats datu 
apstrādei, ja vien nepastāv cits tiesiskais pamats;  

▪ [x] Jūsu personas datus var nodot: valsts un pašvaldību 
iestādēm, trešajām personām, kas sniedz (transporta, 
ēdināšanas, mārketinga) pakalpojumus;



Paziņojums par 
datu apstrādi

(II)

▪ Jums ir tiesības, ciktāl to paredz piemērojamais likums, 
pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu 
vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī Jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu 
pārnesamību. Šīs tiesības nav absolūtas un  Jūs zināmos 
gadījumos nevarēsiet tās īstenot. Sīkāku informāciju Jūs  
varat saņemt [...]

▪ Gadījumā, ja šajā paziņojumā noteiktās datu apstrādes 
tiesiskais pamats ir Jūsu sniegtā piekrišana, tad šādas 
piekrišanas atsaukšanas gadījumā [x] pārtrauks datu 
apstrādi, ja vien nepastāvēs cits pamats datu apstrādei.

▪ [x] personas datus apstrādās ne ilgāk kā (skaits) 
(dienas/mēneši/gadi).

▪ Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.



Paldies!

Zane Akermane
zane.akermane@sorainen.com


