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DATU AIZSARDZĪBAS ĀBECE:
ATŠĶIRĪBA STARP PERSONAS DATU
UN ĪPAŠO DATU KATEGORIJAS DATU
APSTRĀDI

DATU SUBJEKTS

FIZISKA PERSONA,
KURU VAR TIEŠI VAI
NETIEŠI IDENTIFICĒT

PERSONAS DATI
“personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz
identificētu vai identificējamu fizisku personu
identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai
netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru,
piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu,
identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem,
tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem
minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās,
fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras
vai sociālās identitātes faktoriem

PERSONAS DATI

ir jebkura informācija,
kas attiecas uz
identificētu vai identificējamu
fizisku personu

ĪPAŠO KATEGORIJU DATI (9.pants)
Ir aizliegta tādu personas datu apstrāde, kas atklāj:
rases vai etnisko piederību,
politiskos uzskatus,
reliģisko pārliecību,
filozofisko pārliecību,
dalību arodbiedrībās,
ģenētisko datu,
biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju,
veselības datu
vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi
vai seksuālo orientāciju apstrāde, IZŅEMOT

ĪPAŠO KATEGORIJU DATI (9.pants)
datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem
konkrētiem nolūkiem, izņemot, ja Savienības vai dalībvalsts tiesību akti paredz, ka 1. punktā minēto
aizliegumu datu subjekts nevar atcelt;
apstrāde ir vajadzīga, lai realizētu pārziņa pienākumus un īstenotu pārziņa vai datu subjekta
konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā,
ciktāl to pieļauj Savienības vai dalībvalsts tiesību akti vai koplīgums atbilstīgi dalībvalsts tiesību
aktiem, paredzot piemērotas garantijas datu subjekta pamattiesībām un interesēm;
apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, ja
datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu;
veicot leģitīmas darbības un nodrošinot atbilstošas garantijas, apstrādi veic fonds, apvienība vai
jebkura cita bezpeļņas struktūra, kas to dara ar politisku, filozofisku, reliģisku vai ar arodbiedrībām
saistītu mērķi un ar nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai uz šīs struktūras locekļiem vai bijušajiem
locekļiem, vai personām, kas ar šo struktūru uztur regulārus sakarus saistībā ar tās nolūkiem, un ka
bez datu subjekta piekrišanas personas datus neizpauž ārpus minētās struktūras;

apstrāde attiecas uz personas datiem, kurus datu subjekts apzināti ir publiskojis;

ĪPAŠO KATEGORIJU DATI (9.pants)
apstrāde ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai ikreiz, kad tiesas
pilda savus uzdevumus;
apstrāde ir vajadzīga būtisku sabiedrības interešu dēļ, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts
tiesību aktiem, kas ir samērīgas izvirzītajam mērķim, ievēro tiesību uz datu aizsardzību būtību un
paredz piemērotus un konkrētus pasākumus datu subjekta pamattiesību un interešu aizsardzībai;
apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas
novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības
vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties
uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli un
ievērojot 3. punktā minētos nosacījumus un garantijas
apstrāde ir vajadzīga sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā, piemēram, aizsardzībai
pret nopietniem pārrobežu draudiem veselībai vai augstu kvalitātes un drošības standartu
nodrošināšanai, cita starpā zālēm vai medicīniskām ierīcēm;
apstrāde ir vajadzīga arhivēšanas nolūkos sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures
pētniecības nolūkos.

Kas rada risku?
…ar atšķirīgu iespējamību un nopietnību –
• kas var izraisīt fizisku, materiālu vai nemateriālu kaitējumu, jo īpaši, ja
apstrāde var izraisīt diskrimināciju, identitātes zādzību vai viltošanu,
finansiālu zaudējumu, kaitējumu reputācijai, ar dienesta noslēpumu
aizsargātu personas datu konfidencialitātes zaudēšanu, neatļautu
pseidonimizācijas atcelšanu vai jebkādu citu īpaši nelabvēlīgu ekonomisko
vai sociālo situāciju;
•ja datu subjektiem var tikt atņemtas viņu tiesības un brīvības vai atņemta
iespēja kontrolēt savus personas datus;
•ja tiek apstrādāti īpašo datu kategorijas dati;
• ja tiek izvērtēti personiskie aspekti [profilēšana];
•ja tiek apstrādāti neaizsargātu fizisku personu, īpaši bērnu, personas dati;
• ja apstrāde ietver lielu personas datu daudzumu un ietekmē lielu skaitu
datu subjektu.
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