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NOZARES REGULĒJUMA 
NEPIECIEŠAMĪBA

GRŪTĪBAS UN IZAICINĀJUMI

IZSTRĀDES GAITA



NOZARES REGULĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBA

… apvienības un citas struktūras, kas pārstāv 
pārziņu vai apstrādātāju kategorijas, var izstrādāt 
rīcības kodeksus.

Regulas 40. pants -

Neskaidrība tiesiskajā 
regulējumā 2017.g. 
Nogalē un turpmāk   

MOTIVĀCIJA



NOZARES REGULĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBA

nozares būtiskākās un specifiskās datu apstrādes 
problēmas un izpratni par to risināšanu;

nozarei raksturīgus privātuma riskus un definētu rīcību to 
mazināšanai;

APZINĀTU

VEIDOTU vienveidīgu pieeju un pieredzes apmaiņu datu jautājumos 
nozarē;

sadarbību

noteikt un skaidrot paredzamus “spēles noteikumus” 
komersantiem



NOZARES REGULĒJUMA NEPIECIEŠAMĪBA



IZSTRĀDES GAITA
2017. g. rudenī – tiek izveidota LIKTA darba grupa 
nozares kodeksa izstrādei;

Līdz 2018.g. maija beigām izstrādāts dokumenta
projekta kodols;

Procesā vairākkārtējas tikšanās un dokumenta
projekta saskaņošana ar DVI;

Dokumenta formas maiņa no kodeksa uz vadlīnijām.



GRŪTĪBAS UN IZAICINĀJUMI  

Regulējuma plašais tvērums uzrakstīt konkrētu rīcību konkrētā situācijā.

Tendence regulējumam 
dominēt par biznesa 

vajadzībām 

sabalansēt privātuma aizsardzību ar 
nepieciešamību attīstīties pakalpojumiem. 

Dažāda pieeja jautājumam un resursiem un vajadzības. 

Vadlīniju apjoma noteikšana

apskatīt tikai dažas (nozīmīgākās) sadaļas

veidot vadlīnijas vienlaikus kā normatīvā 
regulējuma 



LIKTA VADLĪNIJAS FISKO PERSONU DATU 
APSTRĀDĒ

- VISPĀRĪGIE PRINCIPI
- APSTRĀDES TEHNISKAIS PAMATS
- PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS
- BĒRNU DATU AIZSARDZĪBA
- DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANA
- PROFILĒŠANA
- KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI
- TEHNOLOĢISKIE DATU AIZSARDZĪBAS NODROŠINĀŠANAS   
ASPEKTI



LIKTA VADLĪNIJAS FISKO PERSONU 
DATU APSTRĀDĒ
DARBĪBAS JOMA: elektronisko sakaru nozare, bet var piemērot arī citiem pakalpojumiem 
un jomām

MĒRĶIS: veicināt kopējo ar elektronisko sakaru nozari un informācijas tehnoloģiju nozari 
saistīto personas datu apstrādes labas prakses standartu attīstību.

Labās prakses rīcība, kam nav obligāts vai saistošs raksturs un kuras piemērošanu katrs 
Komersants patstāvīgi izvērtē, atkarībā no savas darbības sfēras apstākļiem, riskiem un 
jebkādiem citiem tam svarīgiem faktoriem. Apstāklis, ka Komersants nav rīkojies pēc 
Vadlīnijās noteiktā pats par sevi nav uzskatāms par saistoša regulējuma vai labās prakses 
pārkāpumu. 



VISPĀRĪGIE PRINCIPI
Uzskaitīti visi  Eiropas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā minētie datu apstrādes 
principi, veicot padziļinātu analīzi daļai no tiem:

raksturota godprātīga un pārredzama datu apstrāde, nodrošinot visas 
nepieciešamās informācijas sniegšanu datu subjektam;

principa ievērošana ir īpaši svarīga elektronisko sakaru 
komersantiem;

raksturoti datu glabāšanas termiņu ierobežojumi, sasaistot tos ar 
objektīviem kritērijiem: Laika periodu, kurā varētu rasties prasījumi, kas 
izriet no pušu līgumsaistībām;

normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildes periodu; 

laika periodu, kurā Komersantam pastāv leģitīmas intereses datu apstrādei;

personas datu apstrādes mērķi, kura ietvaros datu subjekts ir piekritis 
savu datu apstrādei.



VISPĀRĪGIE PRINCIPI

*Avots: https://techcrunch.com

https://techcrunch.com/


APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA: telemārketings, sīkdatņu izmantošana datu analīzei 
mārketinga nolūkos

DATU APSTRĀDE UZ LĪGUMA PAMATA: NAV derīga piekrišana datu apstrādei, ja tā ir 
iekļauta kā līguma noteikums( NAV BRĪVA PIEKRIŠANA)

PAMATOJOTIES UZ KOMERSANTA LEĢITĪMAJĀM INTERESĒM: kredītriska pārvaldība, 
krāpniecības novēršana, infrastruktūras, IT darbības, mājaslapu, interneta vietņu un mobilo 
lietojumu ieviešana un uzlabošana, sistēmu pārbaude un citas. 

Uzskaitīti visi datu apstrādes tiesiskie pamati, papildus vēršot uzmanību  uz atsevišķiem 
datu apstrādes tiesisko pamatu veidiem:

Komersants, darbojoties citu pakalpojumu sniegšanas sfērās (piemēram, 
audiovizuālā satura pakalpojumu nodrošināšanā, preču tirdzniecībā), kā 
arī nodrošinot specifiskas funkcijas (piemēram, personāla), papildus ņem 
vērā tās specifikas leģitīmās intereses.



PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS

Ja to PAREDZ NORMATĪVIE akti;

Par to SAŅEMTA ATTIECĪGA PIEKRIŠANA no datu subjekta;

APSTRĀDE CITĀ NOLŪKĀ IR SAVIETOJAMA AR NOLŪKU, KĀDĀ PERSONAS 
DATI SĀKOTNĒJI TIKA vākti un TAS NERADA NEGATĪVĀKAS SEKAS datu 
subjektam, nekā sākotnējā apstrāde. 

REGULA PIEĻAUJ NO DATU SUBJEKTA IEGŪTO PERSONAS DATU IZMANTOŠANA CITIEM/ 
LĪDZĪGIEM NOLŪKIEM ŠĀDOS GADĪJUMOS:  



PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS

klientu apmierinātības novērtējumam un aptaujām.

Datu apstrādes veikšana ar citiem tehnoloģiskajiem risinājumiem nekā sākotnēji
paredzēts (pie nosacījuma, ka nemainīgs ir palicis mērķis, kura sasniegšanai dati
tika ievākti, kā arī netiek radīti papildus riski datu subjekta privātumam).
Minētais ir īpaši svarīgi, jo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumi
atrodas nemitīgā tehniskās pilnveides procesā.

Nepieciešams konstatēt, kuri apstrādes nolūki ir 
uzskatāmi par savietojamiem ar sākotnējiem 
nolūkiem.



BĒRNU DATU AIZSARDZĪBA

Noteikumi atļaujas 
iegūšanai no bērniem (līdz 
13 g.v.): 

Eiropas Vispārīgā datu aizsardzības regula un Fizisko 
personu datu apstrādes likums atļauj sniegt informācijas 
sabiedrības pakalpojumus personai no 13 gadu vecuma.

piekrišana vai apstiprinājums 
no personas, kuras aizbildnībā 
ir bērns



KAS IR DATU SUBJEKTS?
kuras datus Komersants ir ieguvis, lai nodrošinātu elektronisko 
sakaru pakalpojuma  līguma noslēgšanu vai izvērtētu personas 
atbilstību līguma slēgšanai.

ar kuru Komersants ir noslēdzis elektronisko sakaru pakalpojumu 
līgumu, neatkarīgi no līguma noslēgšanas formas (klients).

kura ir veikusi rakstveida saziņu ar Komersantu, piemēram, 
iesniedzot pieprasījumu.

citā veidā reģistrēta un identificējama persona, ja pakalpojuma 
sniegšanai neslēdz rakstveida līgumu, bet sadarbību ar konkrēto 
personu apstiprina, izmantojot, piemēram, reģistrāciju mājas lapā, 
pašapkalpošanas portālā vai citā skaidri identificējamā veidā.



DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANA
Elektronisko sakaru komersanti nodrošina datu 
subjekta tiesības : 

piekļuvi saviem datiem;
datu labošanu un dzēšanu;
apstrādes darbību ierobežošanu;
pārnesamību;
datu kopijas izsniegšanu.



DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Noslodzes dati ir jebkura informācija vai dati, kas tiek apstrādāti, lai pārraidītu
informāciju pa elektronisko sakaru tīklu vai sagatavotu rēķinus un uzskaitītu
maksājumus, izņemot pārraidāmās informācijas saturu. (likumi.lv)

NOSLODZES DATI atsevišķos gadījumos var tikt uzskatīti par personas datiem, 
jo, veicot to analīzi ir iespējams iegūt informāciju par elektronisko sakaru 
lietotāja pakalpojuma izmantošanas ieradumiem.

Jāņem vērā, ka datu subjekta tiesību īstenošana attiecībā uz noslodzes 
datiem ir ierobežota, jo saskaņā ar Elektronisko sakaru likumu  pakalpojuma 
lietotājam vai abonentam nav tiesību piekļūt noslodzes datiem un izdarīt 
tajos labojumus.



DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Darbības, kas tiek veiktas tīkla un pakalpojuma tehniskās darbības nodrošināšanai

atbilstoši starptautiskajiem standartiem, piemēram, GSMA un ITU standartiem, nav

uzskatāmas par datu apstrādi, jo tehniskā informācija , kas ir nepieciešama

elektronisko sakaru, savienojumu un datu plūsmas nodrošināšanai nav uzskatāma par

personas datiem.

Elektronisko sakaru metadati, kas rodas, tehnoloģijām savstarpēji sazinoties

pakalpojumu sniegšanas ietvaros netiek apstrādāti Komersanta sistēmās kā konkrēta

datu subjekta identificējoši dati un to sasaistei ar konkrēto datu subjektu būtu
jāpiemēro nesamērīgas pūles un identificēšana (papildu datu apstrāde).



DATU SUBJEKTA TIESĪBU ĪSTENOŠANA

KOMERSANTAM KĀ PĀRZINIM IR TIESĪBAS ATTEIKTIES APMIERINĀT DATU 
SUBJEKTA PIEPRASĪJUMU, kas acīmredzami nav iesniegts labā ticībā 
(pārmērīgi apjomīgs, pārmērīgi bieži iesniegts, iesniegts ar mērķi radīt 
komersantam nepamatotu noslodzi) vai arī piemērot maksu šādas 
pieprasījuma izpildei.

Par DATU SUBJEKTA PIEPRASĪJUMU regulas izpratnē NAV UZSKATĀMS 
PIEPRASĪJUMS SNIEGT IZZIŅAS, kas ir nepieciešamas iesniegšanai VALSTS 
PĀRVALDES IESTĀDĒM VAI CITIEM KOMERSANTIEM

TIEK APMIERINĀTI TIKAI TĀDI datu subjektu PIEPRASĪJUMI, PAR KURU 
iesniedzēju IDENTITĀTI NAV ŠAUBU (šaubu gadījumā pārzinis pats lūdz 
iesniegt papildus informāciju).



DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UZ 
INFORMĀCIJU

Vienkārša valoda

Komersanta privātuma politika / klātienē 
vai pa telefonu

Nozares terminu lietošana

Informē par tiesību īstenošanu



DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UZ 
INFORMĀCIJU

Informācijai par datu apstrādi ir  jābūt pārskatāmai un 
jāatrodas maksimāli vienkopus.

Pie jebkuras personas datu ievākšanas pārzinim ir jāsniedz 
informācija par:

datu apstrādes mērķi;

pārziņa kontaktinformāciju;

iespēju iegūt citu regulas 13. un 14. pantā 
norādīto informāciju.



PROFILĒŠANA
Elektronisko sakaru komersantiem, veicot komercdarbību,
var būt nepieciešamība veikt datu subjektu (klientu)
profilēšanu - automatizētu personas datu apstrādi.

Tā izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt
konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus
aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā
ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko
situāciju, veselību, personīgām vēlmēm, interesēm,
uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.



PROFILĒŠANA

PROFILĒŠANA 
NAV

gadījumi, kad tās rezultātā tiek pieņemts lēmums, kas 
būtiski ietekmē datu subjekta tiesības un brīvības 
pieņemšanu. 

PROFILĒŠANA
IR

subjektu grupēšana pēc atsevišķiem objektīvi noteiktiem 
nediskriminējošiem kritērijiem VAI faktu pārbaude.



PROFILĒŠANA [automatizētu lēmumu pieņemšana]

Datu subjektam ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam,
kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, kas attiecībā
uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai līdzīgā veidā
ievērojami ietekmē datu subjektu.

Automatizēti lēmumi nereti tiek pieņemti profilēšanas 

rezultātā.



PROFILĒŠANA [automatizētu lēmumu pieņemšana]

AUTOMATIZĒTI LĒMUMU VEIDI



IEROBEŽOJUMI UZ AUTOMATIZĒTO LĒMUMU ATTIECAS 

lēmumi, kuru pieņemšana ir noteikta līgumos, kas noslēgti ar 
Klientu vai pakalpojuma lietošanas noteikumos (piemēram, 
pakalpojuma apturēšana, ja Klients ir izsmēlis  konkrētā 
pakalpojuma izmantošanas finansiālo vai vienību limitu).

LĒMUMU AR BŪTISKU IETEKMI UZ DATU SUBJEKTA TIESĪBĀM UN 
BRĪVĪBU NETIEK UZSKATĪTI 

uz lēmumiem, kam ir ietekme uz datu subjekta tiesībām - piemēram, 
lēmumi, kā rezultātā datu subjektam nav pieejams nodrošinātais 
pakalpojums;

PROFILĒŠANA [automatizētu lēmumu pieņemšana]



Komersantiem ir jānodrošina datu subjektiem tiesības  uz 
pieņemtā automatizētā lēmuma izvērtēšanu ar Komersanta 
pārstāvja (piemēram, darbinieka) līdzdalību. 

Komerciālo paziņojumu nosūtīšana automatizētu lēmuma rezultātā 
nav uzskatāma par datu apstrādi, kas rada būtisku ietekmi uz datu 
subjekta tiesībām, ja komerciālā piedāvājuma izteikšanas kritēriji nav 
diskriminējoši, piemēram, netiek nepamatoti balstīti uz atšķirīgas 
attieksmes kritērijiem, ir pārbaudāmi un salīdzināmi.

PROFILĒŠANA [automatizētu lēmumu pieņemšana]



Jebkāds paziņojums, kas paredzēts tiešai vai netiešai preču vai
pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda komersanta, organizācijas
vai personas tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību,
saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību.

KĀ DRĪKST SŪTĪT, IZMANTOJOT 
ELEKTRONISKO SAKARU 
LĪDZEKĻUS

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

?
AR KLIENTA 
PIEKRIŠANU

E-PASTU IZSŪTĪŠANA 
ESOŠAJIEM KLIENTIEM, 
nodrošinot datu subjekta 
tiesības atteikties no komerciālu 
paziņojumu saņemšanas;



@LIKTA.LV

@LIKTA_LV

@The Latvian Information and
Communications Technology
Association - LIKTA

www.likta.lv

office@likta.lv

+371 67311821, +371 67291896

LAURM LINABERGAM un LĀSMAI DILBAI no DVI,
LIKTA kolēģiem, kuri piedalījās un

NEAIZMIRSTAM sekot aktualitātēm, lai precizētu 
vadlīnijas! 


