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Datu regula autoparku pārvaldībā

Šodienas tēmas:

1. Aktualitātes 2019. gadā: bizness, regulators un datu subjekti

2. Pieci mīti par Datu regulas piemērošanu

3. Ko darīt, lai nodrošinātu atbilstību? Seši kontroljautājumi.

4. Jautājumi?



4

Aktualitātes 2019. gadā: bizness, regulators un 
datu subjekti



Aktualitātes: bizness

60.7%

39.3%

GDPR ATBILSTĪBA (2018. gada decembris)

Datu aizsardzības
pārkāpuma riskam
pakļautie uzņēmumi

Uzņēmumi, kas
izdarījuši visu
nepieciešamo
(pašnovērtējums)
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Aktualitātes: bizness
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Atbilstība lielo uzņēmumu segmentā: Regula ieviesta? 



Aktualitātes: bizness
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Atbilstība mazo un vidējo uzņēmumu segmentā



Aktualitātes: regulators (Datu valsts inspekcija)

«Šogad beidzas pārejas posms, kurā DVI bija ieņēmis, 
galvenokārt, konsultantu lomu un uzņēmumiem 

patiešām ir nopietni jāizvērtē, vai ir izdarīts viss 
nepieciešamais, lai panāktu regulas ieviešanu dzīvē.» 
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Aktualitātes: datu subjekti
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Līdz 25.11.2018. Datu valsts inspekcija saņēmusi:

1051 sūdzību GDPR piemērošanas laikā no 2018. gada 
maija līdz novembrim (~200 sūdzības mēnesī)
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Pieci mīti par Datu regulas piemērošanu



5 mīti par Datu regulu

1. TIE NAV PERSONAS DATI

GPS dati / auto reģistrācijas valsts numuri nav personas dati, jo:

- Mēs paši nevaram identificēt personu, var tikai cits 
uzņēmums/iestāde;

- Transportlīdzeklis pieder juridiskai personai, GPS dati ir par 
juridisku personu un Regula neattiecas;

- Mēs maksājam uzņēmumu transportlīdzekļa nodokli;
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5 mīti par Datu regulu

2. MĒS NEAPSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS

- Personas datus apstrādā tikai lielie uzņēmumi; 

- Glabāšana nav nekāda apstrāde;

- Ja mēs tikai pārbaudām un saglabājam auto numurus, tā 
nav apstrāde;

13



5 mīti par Datu regulu

3. PERSONAS DATI, KURI IR PIEEJAMI PUBLISKI, 
NEPELNA AIZSARDZĪBU

- TL reģistrācijas numuri / Google / reģistros (Zemesgrāmata, 
Uzņēmumu reģistrs) pieejami personas dati nav aizsargājami, jo ir 

publiski pieejami 
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5 mīti par Datu regulu

4. LAI APSTRĀDE BŪTU LIKUMĪGA, NEPIECIEŠAMA 
PIEKRIŠANA

- Jebkurai datu apstrādei nepieciešama klienta / darbinieka 
piekrišana
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5 mīti par Datu regulu

5. Transportlīdzeklim nav nekāda sakara ar personas 
datiem
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Ko darīt, lai nodrošinātu atbilstību? 



6 jautājumi par atbilstību Regulai

1. Vai GPS, videonovērošana, cita datu apstrāde patiesi 
nepieciešama uzņēmuma mērķu sasniegšanai? 

Datu apstrādes reģistrs
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I PERSONAS DATU IEGŪŠANA 
Personas datu ievākšanas laikā datu subjektam tiek sniegta informācija saskaņā ar VDAR 13.  pantu.  

Skatīt Iekšējo datu aizsardzības noteikumu 1.  pielikumu. 
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6 jautājumi par atbilstību Regulai

2. Vai respektējam indivīda tiesības un tās nav svarīgākas 
par uzņēmuma interesēm? 
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6 jautājumi par atbilstību Regulai

3. Vai darbinieki zina, kā rīkoties un kur iegūt 
informāciju, ja jāapstrādā personas dati? 

Iekšējie datu aizsardzības noteikumi
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1.1. Darbinieks veic ti kai tādu personas datu apstrādi,  kas ir nepieciešama amata pienākumu izpildei. Personas datu apstrāde (tostarp piekļūšana 
personas datiem, personas datu izpaušana, nodošana, kopēšana, dzēšana, nosūtīšana u.c.), kas nav nepieciešama amata pienākumu veikšanai 
un nav iekļauta Reģistrā, ir aizliegta.  

1.2. Personas datu apstrāde, ko darbinieks veic SIA “Mia” uzdevumā, ir konfidenciāla un neizpaužama. Ziņas par veikto datu apstrādi drīkst nodot tikai 
darbinieka amata pienākumu izpildes nolūkos personām, kas ir norādītas Reģistrā (kolonnas i.,j.).  

1.3. Ja personas datu apstrāde neietilpst darbinieka vai aizvietojamā darbinieka amata aprakstā un nav iekļauta Reģistrā, tomēr darbinieka ieskatā tā 
ir nepieciešama, darbiniekam pirms datu apstrādes jākonsultējas ar tiešo vadītāju, biznesa procesa  turētāju vai personas datu aizsardzības 
speciālistu.   

1.4. Veicot personas datu aps trādi, darbinieks pārliecinās, ka personas datu apstrāde ir iekļauta  Reģistrā. Ir atļauts veikt tikai tādu personas datu 
apstrādi, kuras apraksts ir iekļauts Reģistrā, atbilstoši Reģistrā norādītajai kārtībai.   

1.5. Ja personas datu apstrāde nav iekļauta Reģistrā, apstrāde ir jāatliek, izņemot, ja tā nekavējoties nepieciešama datu subjekta vai trešās personas 
vitālo interešu aizsardzībai ( piemēram, veselības vai dzīvības apdraudējuma novēršanai) .  Par Reģistrā ne iekļautas personas datu apstrādes 
nepieciešamību ir jāinformē biznesa procesa turētājs vai tiešais vadītājs un jākonsultējas ar datu aizsardzības speciālistu. 



6 jautājumi par atbilstību Regulai

4. Vai personas, kuras novērojam, izsekojam vai citādi 
apstrādājam datus (arī darbinieki!), ir informētas?

Privātuma politika, uzlīmes uz transportlīdzekļiem, ja 
GPS/videonovērošana, iekšējie datu noteikumi
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6 jautājumi par atbilstību Regulai

5. Vai personas (arī video un izsekošanas) dati tiek 
glabāti droši un tikai tik ilgi, cik nepieciešams? 

Apstrādātāju līgumi (Regulas 29. pants)
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6 jautājumi par atbilstību Regulai

6. Vai ir noteikts process, kā 72 stundu laikā ziņot Datu 
valsts inspekcijai par pārkāpumu? 
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«Privātums nozīmē, ka cilvēki
zina, kam viņi piesakās. 
Es uzskatu, ka cilvēki ir gudri.
Daži cilvēki vēlas koplietot
vairāk datu nekā citi.
Pajautājiet viņiem. Ik reizi!» 

Stīvs Džobss, 2010



PALDIES PAR UZMANĪBU! JAUTĀJUMI?

Arina Stivriņa
Juriste, personas datu aizsardzības 

speciāliste

advokātu birojs TRINITI

Arina.Stivrina@triniti.lv
www.triniti.lv


