
Scenāriji, domājot par datu 
aizsardzību GDPR 
kontekstā

Kā vadītājam rīkoties?

Ēriks Dobelis, valdes loceklis
PricewaterhouseCoopers Information
Technology Services

2018.gada 26.janvāris



PwCPwC Legal

1. gadījums 

2
GDPR

Noticis ārējais uzbrukums sistēmām

Jāziņo uzraugošajai iestādei un fiziskajai personai, ja notikums rada augstu 
risku fiziskās personas datu aizsardzībai (Article 33 un Article 34)

Ja informācija par uzbrukumu tiks publiskota pirms tam vai arī tā 
nesakritīs ar ziņojumu, var iestāties būtiskas nepatikšanas

Jāspēj operatīvi atbildēt uz ienākošajiem 
jautājumiem

Ko tas nozīmē?
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1. gadījums 

2
GDPR

Noticis ārējais uzbrukums sistēmām

Ko varam darīt jau šodien?

• Minimizēt fizisko personu datu «atrašanās vietas»

• Izvērtēt organizācijas gatavību pamanīt ienākošus un notiekošus 
kiberuzbrukumus

• Rīcības plāns un komanda, kas ir gatava rīkoties incidenta gadījumā

• Risinājumi šādu uzbrukumu pamanīšanai

• Atbildība un pietiekami resursi monitoringam un uzraudzībai

• Pēc iespējas fizisko personu datus saturošo sistēmu nodalīšana no ārējās 
piekļuves un citām sistēmām
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2. scenārijs

Fiziska persona lūdz dzēst datus par sevi

Ja sākotnējais datu apstrādes mērķis vairs nav spēkā vai persona atsauc savu 
piekrišanu apstrādei, tad tā ir likumiska prasība (Article 17)

Tas attiecas uz visām datu formām, arī tiem datiem, kas ir publicēti

Ja vēlāk atklājas, ka tas nav izdarīts, tad tas var radīt 
incidentu

Ko tas nozīmē?
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2. scenārijs

Fiziska persona lūdz dzēst datus par sevi

Ko varam darīt jau šodien?

• Inventarizēt un pārzināt visas sistēmas un citas vietas, kurās glabājas dati

• Veidot sistēmu arhitektūru, lai fizisko personu dati glabātos pēc iespējas 
mazāk sistēmās

• Minimizēt datu apstrādi veidos, kuros grūti datus dzēst vai meklēt

• Atrunāt kārtību par šādām darbībām līgumos ar iesaistītajiem datu 
apstrādātājiem
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3. scenārijs

Neapmierināts darbinieks uzraksta sūdzību DVI 
par to, kā kompānijā tiek apstrādāti personas 
dati

Darbiniekam ir tādas pašas tiesības uz privātumu kā ārējam klientam 

Tas var notikt neatkarīgi no tā, kā patiesībā šī apstrāde notiek

Ko tas nozīmē?
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3. scenārijs

Neapmierināts darbinieks uzraksta sūdzību DVI 
par to, kā kompānijā tiek apstrādāti personas 
dati

Ko darīt šodien?

• Pastāvīgi demonstrēt darbiniekiem, ka fizisko personu datu 
aizsardzība ir svarīga

• Iekšējām servisa funkcijām (personālvadība, grāmatvedība u.c.) ir 
jābūt labi sakārtotām GDPR jautājumos
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4. scenārijs 

Vajadzīgas fundamentālas izmaiņas, bet GDPR 
prasības ieviest tūlīt un uzreiz nav iespējams 

Pat ja šodien nav iespējams nodrošināt 100% atbilstību, GDPR prasības 
nekur nepazudīs

Ja pirmajā posmā DVI pievērsīsies «kliedzošākajiem gadījumiem» un 
pilnīga atbilstība nebūs daudziem, tad pēc laika tas mainīsies

Iestrēgstot smagos jautājumos, var aizmirst par pavisam vienkārši ieviešamām 
lietām, kas varētu būtiski uzlabot situāciju

Ko tas nozīmē?



PwCPwC Legal

4. scenārijs

Vajadzīgas fundamentālas izmaiņas, bet 
GDPR prasības ieviest tūlīt un uzreiz nav 
iespējams 

Ko darīt šodien?

• Izveidot projekta plānu un prioritizēt GDPR ieviešanas jautājumus

• Neaizmirst par smagajiem lēmumiem un ņemt vērā, ka agrāk vai vēlāk tie ir 
jāpieņem

• Labāk daļēji ieviest daudzas labas idejas un pēc tam atgriezties pie to pilnīgas 
ieviešanas, nekā gadu strādāt pie viena jautājuma, lai to izdarītu pareizi, 
pārējo atstājot novārtā

• Šodien veidojot jaunus risinājumus un biznesa procesus ir ļoti svarīgi 
nodrošināt ilgtermiņa atbilstību, jo izmaiņas var būt dārgas
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Šī publikācija ir sagatavota kā materiāls par vispārējiem jautājumiem un nav uzskatāma par specifisku profesionālu konsultāciju. Jums nevajadzētu pieņemt 

jebkādus lēmumus, paļaujoties uz šajā publikācijā iekļauto informāciju, bez iepriekšējas profesionālas konsultācijas saņemšanas. PricewaterhouseCoopers

SIA nedod nekādas tiešas vai netiešas garantijas par publikācijā iekļautās informācijas precizitāti vai pilnību, un normatīvajos aktos pieļautajās robežās ne 

PricewaterhouseCoopers SIA, ne tās dalībnieki, darbinieki vai pārstāvji neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās jums vai jebkurai trešajai personai, kas 

rīkojusies vai atturējusies no kādas darbības saskaņā ar šajā publikācijā iekļauto informāciju, kā arī par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, balstoties uz šo 

publikāciju.
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