
Tad sanāk, ka es stāvvietās, kur fiksē automašīnas numuru varu 
prasīt, lai dzēš datus, un neviens nezina, ka es tajā stāvvietā biju, 
piem. Olimpija?  
 
Iebraucot autostāvvietā, Jūs noslēdzat līgumu ar autostāvvietas 
operatoru, un turpmāka auto reģistrācijas valsts numura izmantošana 
visdrīzāk ir iespējama ar līguma izpildes vai uzņēmuma leģitīmo 
interešu aizsardzības pamatu. Prasījums dzēst datus būs pamatots 
tad, ja iestājas kāds no Datu regulas 17. panta paredzētiem 
apstākļiem, piemēram, dati vairs nav nepieciešami saistībā ar 
mērķiem, kuriem tie vākti vai apstrādāti.  
 
20th Mar 12:19 Uzņēmums saņem sodu par fiksētu ātruma pārkāpšanu 
ar dienesta a/m. Sodu nomaksā lietotājs. Vai ir pārkāpti datu 
aizsardzības noteikumi?  
 
Šādai datu apstrādei ir likumīgs pamats (Ceļu satiksmes likuma 43.6 
pants, Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.8 pants u.c.).  
 
20th Mar 12:21 Redzējāt FleetComplete risinājumu ar video 
reģistratoru un GPS. Vai darbinieki var iebilst šādam risinājumam? Pat 
ja paraksta “piekrišanu”, vai tā būs tiešām izmantojama strīdīgā 
situācijā (kā jau teicāt-mani piespieda parakstīt piekrišanu!)?  
 
Visbiežāk šādas datu apstrādes nolūks ir īpašuma aizsardzība un 
atbilstoši likumīgs pamats ir uzņēmuma leģitīmo interešu aizsardzība. 
Līdz ar to piekrišana visdrīzāk nebūs īstais pamats. Nedrīkst aizmirst, 
ka pirms veikt datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmu interesi, ir 
jāveic t.s. balansa tests, novērtējot uzņēmuma intereses svarīgumu 
pretstatā indivīdu interesēm, tiesībām un brīvībām. Darbinieks var 
iebilst pret apstrādi, kas pamatota ar leģitīmu interesi, tad datus vairs 
neapstrādā, izņemot, ja norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem 
apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, 
tiesībām un brīvībām.  
 
20th Mar 12:21 Vai drīkst ievietot sociālajos tīklos bildi vai video, kur 
redzams sveša transportlīdzekļa valsts numurs? Nesekos tiesu 
darbi???  
 
Ja bildi vai video, kur būs redzams draugu auto valsts numurs, 
ievietosiet sociālā tīklā apskatei tikai draugiem, tā, visticamāk, būs 
apstrāde privātām vajadzībām un Datu regula nebūs attiecināma. 
Tomēr, ja esat sociālo tīklu ietekmētājs un jums ir 10 tūkstoši draugu, 
tad Jūsu gadījumā privāto vajadzību apstrādes izņēmums var nebūt 
attiecināms. Veicot tādu video un foto materiālu apstrādi, uz kuru 
nevar attiecināt privātās un mājsaimniecības apstrādes izņēmumu, 
apstrādei ir piemērojami visi Datu regulas nosacījumi, tostarp jābūt 
likumīgam nolūkam un pamatam.  



 
20th Mar 12:17 Vai es pareizi saprotu, ka, ja mans uzņēmums glabā, 
apstrādā izmanto personas datus, galvenais, lai manā uzņēmumā ir 
izstrādāti un pieejami noteikumi datu apstrādei, un iecelts atbildīgais, 
tad es varu gulēt mierīgi?  
 
Galvenais, lai jūs datus apstrādājat likumīgi. Lai droši to zinātu, ir 
jāsaprot, kāds ir nolūks un pamats datu apstrādei, ko veicat, pienācīgi 
un pārskatāmi jāinformē cilvēki par viņu personas datu apstrādi, 
jānodrošina, lai darbinieki zina, kā jāapstrādā citu personas dati, un kā 
tiek apstrādāti viņu personas dati.  
 
20th Mar 12:18 Vai Jums nerādās, ka šī datu aizsardzības burzma ir 
kārtējā valsts ienākuma metode, ar sodiem?  
 
Datu valsts inspekcija šajā gadā ir plānojusi ieņēmumus no soda 
naudām.  
 
20th Mar 12:14 Vai atļauja lietot dienesta auto personīgās vajadzībās 
no darba devēja puses nevar uzskatīt kā samaksu par datu 
saņemšanu par auto lietošanu, līdzīgi kā weblapās.  
 
Prezentācijā piemērs par mājas lapu piedāvāto reģistrāciju tika 
izmantots metaforas nolūkā, lai uzskatāmi parādītu, ka personas 
datiem ir monetāra vērtība. Tirgotāja piedāvāto atlaidi, protams, 
nevar uzskatīt par reālu samaksu “darījumā” ar personas datiem, 
tirgotāji to izmanto, lai motivētu Jūs sniegt piekrišanu datu 
izmantošanai, un piekrišana ir atsaucama jebkurā brīdī. Savukārt dati 
par auto lietošanu visbiežāk tiek apstrādāti īpašuma aizsardzības 
nolūkā un atbilstoši likumīgs pamats ir uzņēmuma leģitīmo interešu 
aizsardzība. 
 
20th Mar 12:18 Vai parasta numuru zīme ir uzskatāma par personas 
datiem? 
 
Ja ar parastas numura zīmes palīdzību, saliekot to kopā ar citiem 
datiem, ir iespējams identificēt fizisku personu, tad tā ir uzskatāma 
par personas datiem.  
 
20th Mar 12:14 Vai braucēju identificēšanas sistēmas ieviešanai 
uzņēmumā ir uzskatāma par risku no GDPR viedokļa?  
 
Ja Jums ir likumīgs pamats šādai datu apstrādei un esat ieviesuši 
datu aizsardzības sistēmu, riska līmenim ir jābūt zemam.  
 
20th Mar 12:18 Vai pastāv tikai un vienīgi sodi par pārkāpumiem, vai 
var tikt izteikts brīdinājums ar norādi uz nepilnībām? 
 



Datu valsts inspekcija pārkāpumu gadījumā var izteikt arī rājienu, vai 
izdot rīkojumu, uzlikt apstrādes ierobežojumu vai aizliegumu.  


