
Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vadītāja Kristīne Baltiņa

Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas vecākā eksperte Arta Vīgante

Kā netikt sodītam- praktiski ieteikumi datu aizsardzības 

pārbaudes gadījumos
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Datu valsts inspekcija

• Datu valsts inspekcija (turpmāk — inspekcija) ir Ministru kabineta

pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas ir datu uzraudzības

iestāde datu regulas izpratnē un pilda datu regulā un šajā likumā

noteiktos uzdevumus datu apstrādes jomā.

• Inspekcijas darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un

pamatbrīvības datu aizsardzības jomā.

• Inspekcija savā darbībā ir neatkarīga.

17.10.2018



Direktore

Drošības 
pārvaldnieks

Direktores 
vietniece

Galvenais 
grāmatvedis

Juridiskā 
nodaļa

Administratīvā 
nodaļa

Eiropas 
Savienības un 
starptautiskās 

sadarbības 
nodaļa

Reģistrācijas 
lietu 

izskatīšanas 
nodaļa

Personas datu 
apstrādes 

uzraudzības 
nodaļa



Vispārīgā datu aizsardzības regula

• Mērķis – radīt vienkāršotu vidi personas datu aizsardzības

jomā Eiropas Savienībā (līdz šim 28 dažādi tiesību akti,

sadrumstalotība)

• Pieņemta 2016.gada 27.aprīlī

• Stājās spēkā 2016.gada 24.maijā

• Tiek piemērota no 2018.gada 25.maija

• piemēro personas datu apstrādei, kas pilnībā vai daļēji veikta

ar automatizētiem līdzekļiem, un tādu personas datu apstrādei,

kuri veido daļu no kartotēkas vai ir paredzēti, lai veidotu daļu

no kartotēkas, ja apstrādi neveic ar automatizētiem līdzekļiem
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Pārzinis.

Apstrādātājs (operators).

17.10.2018

• “pārzinis” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra

vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas

datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un

līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini

vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai

dalībvalsts tiesību aktos.

• “apstrādātājs” ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde,

aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas

datus.



• Personas dati – jebkāda informācija attiecībā uz identificētu vai

identificējamu fizisku personu

• Personas dati = informācija attiecībā uz 

• “Fiziska persona” – dzīva persona

• “Jebkāda informācija” – norāda, ka personas dati ir informācija ne

tikai par personas privāto dzīvi

• “Identificējama” – ir iespējams identificēt, bet nav vēl identificēta

• Izplatītākie identifikatori – vārds, uzvārds, personas kods, bet tie nav

vienīgie

Personas dati

Regulā papildus identifikatori – atrašanās vietas dati, tiešsaistes ID,

viens vai vairāki personai raksturīgie fiziskās, fizioloģiskās,

ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes

faktori.
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Personas dati
• Nav nozīme informācijas formātam - gan elektroniska, gan papīra

formātā ietverta, gan skaņas, gan attēla formātā

• Informācija vienlaicīgi var attiekties uz divām personām

• Personas dati var būt arī viedoklis un nepatiesa informācija

• Datu valsts inspekcija ir izstrādājusi rekomendāciju “Personas datu

definīcija”

05.09.2018.



Personas dati - piemēri
Personas dati var būt šāda informācija:

❖ Kristīne Baltiņa

❖ Kristīne Baltiņa strādā Datu valsts inspekcijā

❖ Kristīne Baltiņa ir uzticama aizņēmēja

❖ Kristīne Baltiņa dzīvo Rīgā

❖ Kristīnes Baltiņas fotoattēls

❖ Kristine.Baltina@dvi.gov.lv
Personas dati nav:

❖ Jāņa Bērziņa parādsaistības ir 5000 EUR

❖ Mirusī Anna bija laba darbiniece

❖ SIA “DATI 515” ir maksātnespējīgs uzņēmums

❖ 297375111

❖ Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga 

❖ bumba@inbox.lv

05.09.2018.

mailto:bumba@inbox.lv


• Īpašu kategoriju personas dati – personas dati, kas atklāj rases vai
etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko
pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu,
biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu
identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas
dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde, kā arī ģenētiskie
un biometriskie personas dati, informācija par seksuālo
orientāciju;

• vispārīgais princips – apstrādes aizliegums;

• bargāki sodi.

Īpašu kategoriju personas dati

917.10.2018
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1. Situācijas novērtējums;

2. Kāda informācija ir uzņēmuma rīcībā?

3. Vai uzņēmums var nodrošināt informācijas 
sniegšanas datu subjektam atbilstību VDAR 
prasītajam?

4. Vai organizācija ir gatava nodrošināt VDAR 
noteikto datu subjektu tiesību ievērošanu?

5. Vai organizācija spēs sniegt atbildi uz datu 
subjekta informācijas pieprasījumu?

6. Vai visi organizācijas apstrādātie personas dati 
tiek apstrādāti ar atbilstošu tiesisko pamatu?

7. Izvērtējiet vai saņemtās datu subjekta 
piekrišanas atbilst normatīvo aktu prasībām

12 Soļu plāns

(pirmie septiņi soļi)

2717.10.2018



8. Jānodrošina nepilngadīgo bērnu identifikācijas 
sistēma un to likumīgo aizbildņu piekrišanu 
identifikācija.

9. Pārliecinieties, ka spēsiet konstatēt datu 
aizsardzības pārkāpumus un iekšēji ir skaidra 
pārkāpumu paziņošanas kārtība?

10. Risku novērtējums par ietekmi uz datu 
aizsardzību.

11. Personas Datu aizsardzības speciālista 
piesaiste.

12. Ja organizācija ir starptautiska – jāidentificē, 
kura datu aizsardzības iestāde uzraudzīs. 

12 Soļu plāns

(nākamie pieci soļi)

2817.10.2018



• Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem veikta darbība

• Uzskaitījums nav izsmeļošs

• Apstrāde var tik veikta mutiski, rakstiski, elektroniski

• Piemēri:

❖ Darbinieka personas lietas izveidošana un uzturēšana

❖ Videonovērošanas veikšana;

❖ Darbinieka e-pasta caurlūkošana, interneta izmantošanas kontrole;

❖ Atsauksmju par darbinieku sniegšana telefoniski;

❖ Informācijas iegūšana no Iedzīvotāju reģistra par personas
dzīvesvietu;

❖ Informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par
darbiniekiem;

❖ Dokumentu iznīcināšana, glabāšana.

Personas datu apstrāde

1317.10.2018



Tipiskākās datu apstrādes

❖ personāls 

❖ grāmatvedība 

❖ lietvedība

❖ arodbiedrības

❖ iekšējā mājas lapa (Intranet)

❖ videonovērošana

14
17.10.2018



Kāds ir personas datu apstrādes mērķis, vai tas ir 
likumīgs un godprātīgs?

Kāda datu apstrāde nepieciešama, lai sasniegtu mērķi, 
vai var mērķi sasniegt, apstrādājot datus mazākā 

apjomā?

Vai mērķa sasniegšanai nepieciešamajai personas 
datu apstrādei ir tiesiskais pamats?

Personas datu apstrādes 

uzsākšanas pamatojums (Piramīda)

05.09.2018.



Datu apstrādes principi - nemainīgi

05.09.2018.

godprātīgu un likumīgu personas datu 
apstrādi un datu subjektam pārredzamā 

veidā

personas datu apstrādi tikai atbilstoši 
paredzētajam mērķim un tam 

nepieciešamajā apjomā

tādu personas datu glabāšanas veidu, 
kas datu subjektu ļauj identificēt 

attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz 
paredzētajam datu apstrādes mērķim 

noteikto laikposmu

personas datu pareizību un to savlaicīgu 
atjaunošanu, labošanu vai dzēšanu, ja 
personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi 

saskaņā ar personas datu apstrādes 
mērķi

Lai aizsargātu datu 
subjekta intereses, 
pārzinis nodrošina:



Tiesiskais pamats un mērķis –

galvenie nosacījumi likumīgai datu apstrādei

a) ir datu subjekta piekrišana savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem 

nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu 

veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

d) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;

e) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot 

pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja 

datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas 

datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

17.10.2018



Personas piekrišana

• Ja apstrāde pamatojoties uz 
piekrišanu, pārzinim ir jāspēj 
uzskatāmi pierādīt, ka datu subjekts 
ir piekritis savu personas datu 
apstrādei

• Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā 
laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, 
kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

• Ņem vērā to, vai līguma izpilde, tostarp pakalpojuma 
sniegšana, ir atkarīga no piekrišanas datu apstrādei, kura nav 
nepieciešama šā līguma izpildei

17.10.2018



Es, Vārds Uzvārds, piekrītu, ka SIA «Ekstrēmais
dadzis» (reģ.nr. XX; adrese: Sapņu iela
1ab/ed@dadzis.lv) veiks manu personas datu
apstrādi saskaņā ar man sniegto un SIA
«Ekstrēmais dadzis» privātuma politikā
(www.extremedadzis.lv/privatums) iekļauto
informāciju apmācības - rīcība ekstrēmos
gadījumos - organizācijai.

Paraksts _____________ / V.Uzvārds /

Piekrišana

1917.10.2018



Es, Vārds Uzvārds, piekrītu, ka SIA «Ekstrēmais dadzis»
(reģ.nr. XX; adrese: Sapņu iela 1ab/ed@dadzis.lv) veiks
manu personas datu apstrādi saskaņā ar man sniegto un
SIA «Ekstrēmais dadzis» privātuma politikā
(www.extremedadzis.lv/privatums) iekļauto informāciju
apmācības - rīcība ekstrēmos gadījumos - organizācijai.

Paraksts _____________ / V.Uzvārds /

Piekrītu arī komerciālu paziņojumu saņemšanai no SIA
«Ekstrēmais dadzis» par citiem līdzīga rakstura
izdzīvošanas pasākumiem, ciktāl SIA «Ekstrēmais
dadzis» ievēro privātuma politikā iekļautos nosacījumus.

Paraksts _____________ / V.Uzvārds /

Piekrišana

2017.10.2018



Datu subjektam sniedzamā informācija

VIDEONOVĒROŠANA
Mērķis: Noziedzīgu nodarījumu 

novēršana un atklāšana saistībā 
ar īpašuma aizsardzību

Pārzinis: (uzņēmuma nosaukums)

Juridiskā adrese: (adrese)

VIDEONOVĒROŠANA

Mērķis: Noziedzīgu nodarījumu novēršana un 
atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību

Pārzinis: (uzņēmuma nosaukums)

Tiesiskais pamats:

Leģitīmās intereses:

Datu aizsardzības speciālists:

Datu saņēmēji:

Datu nodošana uz trešo valsti:

Juridiskā adrese: (adrese)

17.10.2018



Papildus sniedzamā informācija

• Pašlaik, ja datu subjekts prasa

• Iespējamie datu saņēmēji

• Datu subjekta tiesības piekļūt 
datiem un izdarīt tajos 
labojumus

• Atbildes sniegšanas brīvprātība, 
sekas

• Tiesiskais pamats

• Saskaņā ar regulu šī 
informācija sniedzama datu 
iegūšanas laikā

• Datu uzglabāšanas ilgums

• Par tiesībām piekļūt saviem 
datiem, kā arī uz datu 
pārnesamību

• Tiesības atsaukt piekrišanu

• Tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei

• Par pienākumu personas datus 
sniegt un sekām

• Automatizēta lēmuma 
pieņemšana

17.10.2018



Datu subjektu tiesības

• datu subjekta piekļuves tiesības, 

• tiesības labot datus 

• tiesības tikt aizmirstam 

• tiesības ierobežot apstrādi 

• tiesības uz datu pārnesamību 

• tiesības iebilst pret datu apstrādi 
• Personai ir tiesības nebūt tāda lēmuma adresātam, kura pamatā ir 

automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana

• Personai ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, pat, ja tā nepieciešama 
iestādes uzdevumu izpildei

• Iestādei ir jāpierāda leģitīmi apstrādes mērķi

• tiesības automatizēta individuālu lēmuma pieņemšanas procesā, 
tostarp profilēšanā, 

17.10.2018



Datu aizsardzības pārkāpumi - piemēri

• Dokumentu nepilnīga iznīcināšana;

• Pases kopēšana, ja likumā tas tieši nav atrunāts;

• Personas koda norādīšana uz aploksnes;

• Neaizlīmētas aploksnes nosūtīšana, rēķinu neievietošana aploksnē; 

• Pēc darbinieka slimošanas darba devējs pieprasa informāciju par konkrētu 
slimības iemeslu; 

• Atsauksmju iegūšana no iepriekšējās darba vietas bez datu subjekta 
piekrišanas;

• Personas datu publicēšana internetā;

• Informācijas par darbiniekiem, klientiem (datu bāzes) nejauša 
publiskošana internetā;

• Informācijas par darbinieku izpaušana darbinieka laulātajam, 
nepārliecinoties par pilnvarojumu;

17.10.2018

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikqfy23LHaAhVSSZoKHQf1D6cQjRx6BAgAEAU&url=https://www.firstsign.com/Stop-Sign-R1-1&psig=AOvVaw3GjssEDROAY9_Jqcp47y96&ust=1523518928860383


• Videonovērošana, neinformējot datu subjektus;

• Audio ieraksta veikšana sanāksmes laikā, neinformējot sanāksmes
dalībniekus;

• Personas datu izmantošana programmatūras testēšanā;

• E-pasta nosūtīšana vairākiem adresātiem, atklājot visu saņēmēju e-pasta
adreses;

• Citas fiziskas personas datu norādīšana savu personas datu vietā
(piemēram, lai izvairītos no atbildības);

• Darbinieku e-pasta kontrole/pārbaude, neinformējot par to darbiniekus;

• Darbinieku, klientu personas kodu atklāšana citiem darbiniekiem,
klientiem;

• Informācijas iegūšana no datubāzēm personiskām vajadzībām, izmantojot
amata pildīšanai piešķirtās pilnvaras savtīgos nolūkos.

17.10.2018
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Atbildības izaicinājumi 

- līdz EUR 10 000 000 vai līdz 2 % no kopējā gada apgrozījuma :

a) pārziņa un apstrādātāja pienākumi;

b) sertifikācijas struktūras pienākumi;

c) pārraudzības struktūras pienākumi.

• Brīdinājums

• Rājiens

• Aizliegums apstrādāt datus

• Administratīvie naudas sodi:

-līdz EUR 20 000 000 vai līdz 4 % no kopējā gada apgrozījuma :

a) apstrādes pamatprincipi, tostarp nosacījumi par piekrišanu, ievērojot 5., 6., 7. un 9. pantu;

b) datu subjekta tiesības;

c) personas datu nosūtīšana saņēmējam uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju;

d) visi pienākumi, ievērojot dalībvalsts tiesību aktus, kuri pieņemti saskaņā ar IX nodaļu;

e) ja nav ievērots uzraudzības iestādes rīkojums vai pagaidu vai galīgs apstrādes vai datu
aprites ierobežojums saskaņā ar 58. panta 2. punktu, vai nav sniegta piekļuve, pārkāpjot 58.
panta 1. punktu.
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Datu valsts inspekcija
- konsultēs vispirms

17.10.2018 27
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Paldies par uzmanību!

Datu valsts inspekcija 

Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011

Konsultācijas un informāciju pa tālruni sniedz pirmdien –

piektdien no plkst. 13.00 līdz 15.00.

Tel.: 67223131

Fakss: 67223556

E-pasts: info@dvi.gov.lv

www.dvi.gov.lv

17.10.2018
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