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1. MĪTS – NEVIENS VAIRS NEVARĒS
APSTRĀDĀT MANUS DATUS BEZ MANAS
PIEKRIŠANAS


PATIESĪBĀ: NĒ



Piekrišana ir tikai viens no datu apstrādes pamatiem



Papildus tam datus var apstrādāt:


Lai noslēgtu vai izpildītu līgumu



Lai pārzinis izpildītu juridisku pienākumu



Lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas interese



Lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim
likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras



Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu
ievērošanai

(Regulas 6. un 85.p.)

2.MĪTS - IKVIENA MANA FOTOGRĀFIJA
IR BIOMETRISKIE DATI


PATIESĪBĀ: NĒ



“biometriskie dati” ir personas dati pēc specifiskas tehniskas
apstrādes, kuri attiecas uz fiziskas personas fiziskajām,
fizioloģiskajām vai uzvedības pazīmēm, kas ļauj veikt vai
apstiprina minētās fiziskās personas unikālu identifikāciju,
piemēram, sejas attēli vai daktiloskopijas dati.



Regulas 4.p. 14.p.

3.MĪTS – DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UZ SAVU DATU
DZĒŠANU JEB «TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM» IR
ABSOLŪTAS
• PATIESIBĀ: NĒ
• Regulas 17.p.

3.MĪTS – DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UZ SAVU DATU DZĒŠANU JEB
«TIESĪBAS TIKT AIZMIRSTAM» IR ABSOLŪTAS
VAR PRASĪT DZĒST DATUS

NEVAR PRASĪT DZĒST DATUS

dati vairs nav nepieciešami saistībā
ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai
apstrādāti
• datu subjekts
PATIESĪBĀ:
NĒ atsauc savu
piekrišanu,
Regulas
17.p.uz kuras pamata veikta
apstrādāti (ja nav cita likumīga
pamata)
• datu subjekts iebilst pret apstrādi
saskaņā ar 21. p., un apstrādei nav
nekāda svarīgāka leģitīma pamata
• dati apstrādāti nelikumīgi
• personas dati ir jādzēš, lai
nodrošinātu juridiska pienākuma
izpildi
• personas dati ir savākti saistībā ar
informācijas sabiedrības
pakalpojumu piedāvāšanu bērnam

Kad dati nepieciešami:
• lai īstenotu tiesības uz vārda
brīvību un informāciju
• lai izpildītu juridisku pienākumu,
ko nosaka normatīvie akti
• pamatojoties uz sabiedrības
interesēm sabiedrības veselības
jomā
• arhivēšanas nolūkos sabiedrības
interesēs, zinātniskās vai vēstures
pētniecības nolūkos, vai
statistikas nolūkos
• lai celtu un aizstāvētu prasības

•

•
•

4.MĪTS – FOTOGRĀFI VAIRS NEVARĒS
FOTOGRĀFĒT PUBLISKĀS VIETĀS UN
PASĀKUMOS


PATIESĪBĀ: NAV BŪTISKU IZMAIŅU



Apstrādes pamats: žurnālistikas un mākslas vajadzības
un lai nodrošinātu pārziņa leģitīmās intereses



Regula neattiecas uz fotogrāfiju izmantošanu
mājsaimnieciskām vajadzībām (Regulas 2.P.1.P.)



Jābalansē ar indivīda tiesībām uz privāto dzīvi



Jāņem vērā,


Kāda darbība tiek attēlota



Kāda(-s) persona(-s) tiek attēlota(-s)



Vai foto iegūts, nepārkāpjot tiesību normas

5.MĪTS – IKVIENAM UZŅĒMUMAM NO JAUNA
IR JĀPRASA DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA


PATIESĪBĀ: NĒ



Jāprasa piekrišana, ja:





Piekrišana nav saglabājusies



Piekrišana iegūta neatbilstošā veidā



Ir mainījušies sākotnējās apstrādes mērķi

“piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un
viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš
paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz
piekrišanu savu personas datu apstrādei

Regulas 4., 7.p.

6.MĪTS – KATRAM PĀRZINIM JĀNOZĪMĒ
DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS


PATIESĪBĀ: tikai Regulas 37.pantā noteiktajos gadījumos vai ja pats to vēlas



Kad ir pienākums iecelt datu aizsardzības speciālistu:


apstrādi veic publiska iestāde vai struktūra, izņemot tiesas, tām pildot savus
uzdevumus;



pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbība sastāv no apstrādes darbībām, kurām to
būtības, apmēra un/vai nolūku dēļ nepieciešama regulāra un sistemātiska datu
subjektu novērošana plašā mērogā; vai



pārziņa vai apstrādātāja pamatdarbības ietver plaša mēroga īpašo kategoriju datu,
personas datu par sodāmību un pārkāpumiem apstrādi.

7.MĪTS – PAR KATRU DROŠĪBAS INCIDENTU
IR JĀINFORMĒ DATU VALSTS INSPEKCIJA


PATIESĪBĀ: NĒ



Pienākums paziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu (Regulas 33.p.)



Nav jāpaziņo, kad





Nav skarti personas dati



Ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt risku fizisku personu
tiesībām un brīvībām

Neatkarībā no paziņošanas gadījumos process ir jādokumentē

8.MĪTS – VISIEM PIEMĒROS SODU 4% NO
GADA APGROZĪJUMA VAI 20 MILJ. EUR,
ATKARĪBĀ KURŠ IR LIELĀKS


PATIESĪBĀ: NĒ



Divas maksimālo sodu kategorijas:


līdz EUR 10 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 2 % no tā kopējā
visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma
atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks



līdz EUR 20 000 000 vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 4 % no tā kopējā
visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā gada apgrozījuma
atkarībā no tā, kuras summas apmērs ir lielāks



Dalībvalstis var noteikt citas sankcijas



Regulas 83.p.

9.MĪTS – JEBKURŠ DATU DROŠĪBAS
INCIDENTS IR PIELĪDZINĀMS FORCE
MAJEURE APSTĀKĻIEM


PATIESĪBĀ: NĒ



Force majeure apstākļi – nepārvaramas varas apstākļi, kas iestājušies neatkarīgi no
līdzēju gribas, pēc līguma noslēgšanas, kurus nevar paredzēt un novērst



Parasti force majeure līgumattiecībās tik noteikts kā attaisnojošs apstāklis līguma
neizpildei, kā arī atbrīvo no pienākuma atlīdzināt zaudējumus, jo tie ir uzskatāmi par
nejaušiem zaudējumiem



Datu drošības incidents neatceļ pienākumu pildīt līgumu



Datu pārzinim jānodrošina atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi (Regulas
28.p.1.d.)

10.MĪTS – VISĀS ES DALĪBVALSTĪS BŪS
IDENTISKI NOTEIKUMI


PATIESĪBĀ: VIENĀDAS PAMATPRASĪBAS, IESPĒJA DALĪBVALSTIM REGULĒT NOTEIKTAS JOMAS



Atšķirības iespējamas šādās jomās (saraksts nav izsmeļošs):


Identifikācijas kodu apstrāde



Datu aizsardzības speciālistam izvirzītās prasības un sertifikācijas mehānisms



Uzraudzības iestādes pilnvaras



Citu sodu piemērošana papildus Regulā noteiktajiem



Ierakstu par personu sodāmību apstrāde



Datu apstrāde nodarbinātības jomā



Vecuma slieksnis nepilngadīgā piekrišanas sniegšanai datu apstrādei informācijas sabiedrības
pakalpojumu jomā



Kā notiks iepriekšēja apspriešanās ar uzraudzības iestādi



Sertifikācijas procedūru

PALDIES!
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