
Datu valsts inspekcijas Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas juriskonsulte

Kristīne Baltiņa

12.04.2018., Rīga

Personas datu aizsardzība.



Datu valsts inspekcija
(pastāv kopš - 2001.gada 1.janvāra) 

Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošas tiešās pārvaldes 
iestāde, kas darbojas neatkarīgi un patstāvīgi.

Darbības mērķis 

Aizsargāt fizisko personu pamattiesības - privātās dzīves
neaizskaramību attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi.

12.04.2018., Rīga



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



Fizisko personas datu aizsardzības 
likuma darbības joma

FPDAL attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi, ja pastāv 
vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

1) pārzinis ir reģistrēts Latvijas Republikā; 

2) datu apstrāde tiek veikta ārpus Latvijas Republikas robežām teritorijās, kas 
pieder Latvijas Republikai saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem; 

3) Latvijas Republikā atrodas aprīkojums, kas tiek izmantots personas datu 
apstrādei, izņemot gadījumus, kad aprīkojums tiek izmantots tikai personas datu 
pārraidei caur Latvijas Republikas teritoriju. 

FPDAL neattiecas uz personas datu apstrādi, ko fiziskās personas
veic personiskām vai mājas un ģimenes vajadzībām, turklāt personas 
dati netiek izpausti trešajām personām.
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Personas dati

• Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai
identificējamu fizisku personu

• Personas dati = identifikators + informācija

• “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
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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”
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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
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Sensitīvi personas dati

• Sensitīvi personas dati – personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko
izcelsmi (tautība), reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību
arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai
seksuālo dzīvi

• Sensitīvo personas datu uzskaitījums ir izsmeļošs

• Sensitīvo personas datu apstrāde tiek vairāk ierobežota

• Pārkāpumu gadījumos sodi ir bargāki
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NB: Sensitīvo personas datu uzskaitījums Regulā tiek paplašināts ar 
ģenētiskajiem datiem un biometriskajiem datiem!



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)
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8 labas prakses principi fizisko 
personu datu apstrādē

• Dati tiek godīgi un likumīgi apstrādāti

• Datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem

• Dati ir adekvāti (ne pārmērīgi)

• Dati ir precīzi

• Dati netiek glabāti ilgāk nekā nepieciešams

• Dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām

• Dati ir drošībā

• Dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām, iestādēm vai ārvalstīm bez 
drošas adekvātas aizsardzības
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Personas datu apstrādes likums

(Virzība,  mērķis un darbības joma)

• Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 12.10.2017. (VSS-1080).

• Likumprojekts iesniegts Ministru kabinetā, lemšanai par tā tālāku virzīšanu uz 
Saeimu.

• Likuma mērķis ir radīt tiesiskus priekšnoteikumus fiziskās personas datu 
aizsardzības sistēmas izveidošanai nacionālajā līmenī, paredzot šim nolūkam 
nepieciešamās institūcijas, nosakot to kompetenci un darbības pamatprincipus, kā 
arī reglamentējot datu aizsardzības speciālistu darbību un datu apstrādes un brīvas 
aprites noteikumus. 

• Likums regulē institucionālos jautājumus, procedūras, tiesiskās attiecības, lai 
nodrošinātu datu aizsardzību pamatprincipu ieviešanu nacionālajā līmenī saskaņā 
ar Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu (turpmāk – Regula). 

NB: Likums izmantojams tikai kopā ar Regulu!
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Personas datu apstrādes likums

Būtiskākās izmaiņas un novitātes 

• Datu valsts inspekcijas statusa, kompetences izmaiņas

• Personas datu aizsardzības speciālista statuss

• Sertifikācija un rīcības kodeksu pārraudzība

• Atkāpes īpašās apstrādes situācijās:

- datu apstrāde oficiālajā publikācijā, 

- datu apstrāde statistikas, arhivēšanas, zinātniskās vai vēstures pētniecības 
nolūkos;

- datu apstrāde attiecībā uz vārda un informācijas brīvību.

• Nosacījumi bērna piekrišanai attiecībā uz informācijas sabiedrības 
pakalpojumiem (13 gadi)
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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;
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• 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.
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Pārskats par 2017.gadā izskatītajām 
administratīvo pārkāpumu lietām

Fiziskās personas:

• Personas datu izpaušana un publicēšana internetā, tajā skaitā 
sociālajos tīklos (LAPK 204.7 panta pirmā daļa)

• Nelikumīga personas datu izmantošana (LAPK 204.7 panta pirmā 
daļa)

• Personas datu iegūšana no valsts informācijas sistēmas bez tiesiska 
pamata (LAPK 204.7 panta pirmā daļa)

• Videonovērošanas veikšana bez datu subjektu informēšanas (LAPK 
204.8 pants)

• Videonovērošanas veikšana bez reģistrācijas Datu valsts inspekcijā 
(LAPK 204.9 panta pirmā daļa)

• Informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai (LAPK 204.10 pants)
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Juridiskās personas:

• Nelikumīga personas datu izmantošana, reģistrējot personu kā 
darbinieku bez personas piekrišanas un darba līguma noslēgšanas 
(LAPK 204.7 panta pirmā daļa)

• Apsaimniekotāja rīcība, izvietojot kāpņu telpā paziņojumu, kas satur 
dzīvokļa īpašnieka personas datus un piegādājot rēķinus tādā veidā, ka 
personas dati var nonākt trešo personu rīcībā (LAPK 204.7 panta 
pirmā daļa)

• Informācijas nesniegšana uz datu subjekta pieprasījumiem vai arī 
informācijas sniegšana neievērojot tās sniegšanas termiņu (LAPK 
204.8 pants)

• Videonovērošanas veikšana bez datu subjektu informēšanas (LAPK 
204.8 pants)

• Videonovērošanas veikšana bez reģistrācijas Datu valsts inspekcijā 
(LAPK 204.9 panta pirmā daļa)

• Informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai (LAPK 204.10 pants)
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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 – ceturtdien no plkst. 13.00 līdz 16.00,

piektdien no plkst.13.00 līdz 15.00

Tel.: 67223131

Fakss: 67223556

E-pasts: info@dvi.gov.lv

www.dvi.gov.lv
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