
Edijs Tanons

Datakom, edijs.tanons@datakom.lv

GDPR regula. 
Izpausmes un realitāte tirdzniecības 
nozarei



Ko nosaka Eiropas regula (ES) 2016/679

Ikvienam ir tiesības uz 

datu aizsardzību

Regula attiecas uz 

visiem

Apstrāde likumīga, 

godīga, saprotama

Datus apstrādāt droši, 

nesabojāt, nepazaudēt, 

neiznīcināt



Kas ir personas dati?

• Jebkura informācija, kas ļauj identificēt fizisku personu (4.pants):

• Vārds, uzvārds

• Identifikācijas numurs, 

• Atrašanās vietas dati, 

• Tiešsaistes identifikatori, 

• Fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās 

identitātes faktori.
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Personas datu īpašnieka tiesības?
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• Personas 
datu 
apstrādi

• Datus 
pārnest 
pie citiem

• Labot un 
dzēst datus 
par sevi

• Informācijas 
uzkrāšanas 
fakts un 
mērķi

Zināt Dzēst

IerobežotIzgūt

(15.-20.pants)



Kādu drošības līmeni uzturēt?

• Pārzinim jānodrošina atbilstoši risinājumi risku novēršanai (32.,33.pants)

• Apstrādes sistēmu nepārtrauktu konfidencialitāti, pieejamību, noturību.

• Laicīgi atjaunot datu pieejamību, ja noticis negadījums.

• Personas datu pseidonimizāciju un šifrēšanu.

• Ikgadēju procesu apstrādes drošības testēšanai.

• Datu aizsardzības pārkāpuma ziņošana bez kavēšanās – 72h laikā.
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Pārkāpuma smagums un administratīvā 
atbildība

• Tiek administratīvi sodīta (4.pants):

• Nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai apstrādāto datu iznīcināšana, nozaudēšana, 

izpaušana vai piekļuve.

• Soda apmērs (83.pants):

• Brīdinājums 

• 2% no apgrozījuma vai līdz 10milj Eur

• 4% no apgrozījuma vai līdz 20milj Eur
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Piemēram



Dati

GAP

____

Dok.

CLOUD

WWW

E-Mail

IntegrācijasPapīrs



GAP analīze

G - Good

A - Average

P - Poor

Augsts (4%) vai 

Zems (2%) sods

N.p.k. GDPR Pants Jautājums GAP Komentārs par vērtējumu Soda risks

1. 5.pants
Vai uzņēmumā ir izveidota instrukcija un/vai sistēma kurā tiek 

uzkrāta Personu (datu subjektu) piekrišana datu apstrādei?
G Augsts

2. 5.pants
Vai uzņēmumā ir instrukcija un/vai sistēma kas nosaka datu 

glabāšanas termiņus?
A Augsts

3. 5.pants

Vai uzņēmumā ir ieviesti aizsardzības mehānismi, kas 

nodrošinātu neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, nejaušu 

nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu?

P Augsts

4. 5.pants
Vai uzņēmumā glabātos datus iespējams precizēt, ja atklājas 

neprecīzi personas dati vai tiek mainīta to apstrādes atļauja?
P Augsts

5. 6.pants
Vai visiem uzņēmumā glabātajiem un apstrādātajiem personu 

datiem ir likumīgs pamatojums?
A Augsts

6. 7. pants
Vai personas dati kas tiek pieprastīti personas piekrišanā ir 

minimālie līguma izpildei nepieciešamie dati?
G Augsts

7. 8.pants
Vai saņemot personas datus, pārliecinaties ka datu sniedzējs ir 

vismaz 16 gadus vecs?
G Zems

8. 9.pants

Vai uzņēmumā ir instrukcija kādos gadījumos drīkst apstrādāt 

datus par personas veselību, etnisko, politisko, reliģisko vai 

filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās,  orientāciju?

P Augsts



Kas ir Datakom?

89

10+milj.

24/7

serviss

100+

ISO 9000;

ISO 14000

ISO 27000



PALDIES

Edijs Tanons

Inovāciju direktors

Mobilais (+371) 29197313

Birojs (+371) 67628888

Edijs.Tanons@datakom.lv
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