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Ko esam iemācījušies kopš pavasara?

2018.gada 
25.maijā
stājās spēkā



Lielākās bažas pirms Regulas ieviešanas

Mērķis: uzņēmumi centās ieviest 
Regulu līdz 25.05.2018.

Realitāte: ļoti daudzi 25.05.2018. 
bija tikai daļēji gatavi.

Palielinātas personas tiesības 
uz privātumu un informētību
 
Paaugstināta atbildība par datu 
aizsardzību

 
Obligāta ziņošana par 
pārkāpumiem

 
Ievērojami sodi par neatbilstību

 



Ieviešanas process: daudzi 
nebija gatavi.

Esam pilnībā 
gatavi 
Regulai.

Uzskatām, ka 
neapstrādājam 
personas datus.

Plānojam kaut kad 
ieviest Regulu.

"Norstat Latvija" SIA pētījums pēc Sorainen un Squalio pasūtījuma, veikts no 2018.gada 19.marta līdz 9.aprīlim. 820 dalībnieku. 



Grūtības, ar ko saskārāmies 
ieviešanas procesos

Neskaidrības par Regulas 
interpretāciju – it kā vienots 
regulējums visā Eiropā, bet 
dalībvalstu skaidrojumi atšķiras. 

Jaunais Fizisko personu datu 
apstrādes likums spēkā tikai no 
05.07.2018. 

Trūka izsmeļošu 
Regulas normu 
piemērošanas 

skaidrojumu; DVI 
nepietiekama 

kapacitāte; daudz 
izmantojām WP29 
skaidrojumus; citu 

valstu iestāžu 
vadlīnijas.



Datu subjekta 
tiesības nenovērtēt 

par zemu

Kādas ir lielākās mācības?

Datu pārziņa 
pienākumi nav 

viegli

Caurspīdīgums un 
dokumenti, 
dokumenti, 
dokumenti

Pārzinim un 
apstrādātājam 

jāspēj:

Apmācīt darbiniekus

Ieviest datu apstrādes 
reģistru

Ieviest drošas IT sistēmas

Dažreiz: algot datu 
aizsardzības speciālistu

Ievērot visus datu 
apstrādes pamatprincipus 

Noteikt datu apstrādes 
nolūku, veidu un pamatu

Ziņot par pārkāpumiem

Piekļūt saviem datiem

Labot kļūdas

Dzēst 

Iebilst

Pārnest pie cita

Jāsniedz informācija

Jāizskaidro datu 
apstrādes nolūks un 

pamats

Jānosaka datu vākšanas, 
apstrādes, glabāšanas un 

dzēšanas nosacījumi



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)

Ar kurām datu subjekta tiesībām līdz šim 
klājies visgrūtāk...

Jauns!

Jauns!



Kādas datu kategorijas tikušas iegūtas
Apstrādes nolūki
Informāciju par datu pārzini - kontaktinformācija
Datu iegūšanas un apstrādes juridiskais pamatojums; leģitīmo interešu skaidrojums.
Kam un kādam nolūkam dati būs pieejami
Datu uzglabāšanas termiņš
Personas tiesības piekļūt datiem, tos labot, prasīt dzēšanu, ierobežot un pārtraukt apstrādi, saņemt 
informāciju, saņemt datus nodošanai citam datu apstrādātājam
Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
Datu pārziņa pienākumi datu apstrādē

Vai tad sniegt informāciju ir grūti? 
Regulas 14.pants...



Rezultāts – katram sava privātuma politika. Un pat vairākas:

- Privātuma politika uzņēmuma interneta vietnei;
- Sīkdatņu (cookies) izmantošanas politika;
- Darbinieku privātuma politika;
- Klientu privātuma politika;
- Īpaša privātuma politika organizētajiem publiskajiem pasākumiem.

Un tagad godīgi: kurš to visu lasa?



14.panta piektā daļa paredz vairākus izņēmumus, kad informāciju datu subjektam var nesniegt:
Informācija jau ir datu subjekta rīcībā;
Informāciju sniegt nav iespējams vai tas prasītu nesamērīgi lielas pūles, īpaši saistībā ar datu 
apstrādi zinātniskām, sabiedrības vai statistikas vajadzībām. Bet tad datu pārzinis, ja iespējams, 
dara šo informāciju publiski pieejamu;
Tiesību akti nosaka, ka pārzinim ir jāiegūst vai jāizpauž šie dati, vienlaikus aizsargājot datu subjekta 
intereses.
Jāaizsargā informācijas konfidencialitāte, piemēram, jāglabā dienesta noslēpums, ja to nosaka 
tiesību akti.

Vērtēšana, vai var piemērot 14.panta 
izņēmumus



14.pants prasa norādīt personas datu «saņēmējus vai saņēmēju kategorijas».

DVI un WP29 viedoklis: pēc iespējas jāsniedz precīza informācija par «saņēmējiem».

Personas datu saņēmēji var būt arī uzņēmumi, kas pārzinim sniedz drošības, IT drošības, sensitīva 
rakstura pakalpojumus. Informācija par sadarbības partneriem var būt datu 
pārziņa komercnoslēpums!

Ciktāl varam paļauties uz 14.panta piektās daļas izņēmumiem (nodrošināt konfidencialitāti), un 
sniegt tikai informāciju par saņēmēju kategorijām? 

Kā ar datu pārziņa 
komercnoslēpumu?



Datu apstrādes tiesiskais pamats: ne 
vienmēr acīmredzams

Uzdevumu veikšana 
sabiedrības interesēs

Piekrišana Līguma izpilde

Ar likumu uzlikts 
pienākums

Leģitīmās 
intereses



Piekrišana: jaunas un precīzas veidlapas, 
atsaukšanas iespējas

Realitāte: piekrišanu izmanto arvien 
retāk,  parasti cenšas atrast citu, 
stabilāku juridisko pamatu.



Leģitīmo interešu svēršana un mērīšana

Datu 
pārziņa 
leģitīmās 
intereses: 
kādas?

Datu subjekta 
intereses: kādas?

Interešu 
salīdzināšana un 
nolīdzsvarošana



Regulas 30.pants: neefektīvais «izņēmums mazajiem uzņēmumiem». 
Kurš tad datu apstrādi veic «neregulāri»? DVI: gandrīz neviens!

=> Reģistru vajag faktiski visiem.

Lielais bubulis: datu apstrādes reģistrs

Datu 
kategorijas

Datu 
subjektu 
kategorijas

Apstrādes 
nolūks

Saņēmēju
kategorijas

Dzēšan
a

Juridiskais 
pamats 
apstrādei

Tehnisko un 
organizatorisko 
pasākumu apraksts



Esošā regulējuma labāki skaidrojumi (?)

Tiesāšanās un sūdzēšanās: var izmantot DVI veidlapas par datu aizsardzības pārkāpumu un par 
informācijas pieprasīšanu.

Jaunas regulas => gaidām «E-privātuma» regulu.

Kas mūs sagaida nākotnē?



Novērtējums 
par ietekmi 

uz datu 
aizsardzību

Apliecina, ka vērtētājs rūpīgi izvērtējis visus 
riskus saistībā ar datu apstrādi.

Obligāts, ja datu apstrāde var radīt «augstu 
risku» datu subjekta tiesībām un brīvībām, 
īpaši, izmantojot «jaunās tehnoloģijas»; vai 
ietver profilēšanu.

DVI būs jāsagatavo saraksts ar apstrādes 
veidiem, kur novērtējums ir nepieciešams.

Detalizēts dokuments, kas ietver pārziņa 
nolūku un interešu vērtējumu, datu subjekta 
tiesību un interešu novērtējumu un riskus, 
apstrādes darbības nepieciešamības 
vērtējumu, risku mazināšanas pasākumus.



Jauna regula, kas 
aizstās esošo «E-
privātuma» direktīvu 
(LV ieviesta ar 
Informācijas 
sabiedrības 
pakalpojumu likumu).

Jaunas un stingrākas 
prasības e-pastu 
sūtīšanai; tiešajam e-
mārketingam
 
 



Paldies!
Ieva Andersone 

ieva.andersone@sorainen.com
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