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JĀ!



BET....



vairs

NĒ



• Apstrādes apraksts (termiņš, dati, datu subjekti, priekšmets, raksturs)

• Pārziņa dokumentētie norādījumi

• Konfidencialitātes pienākums (visiem, kas apstrādā datus)

• Apakšapstrādātāju piesaistīšanas noteikumi

• Palīdzība ar tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem

• Palīdzība ar GDPR 32. – 36. pantos minētājiem pienākumiem

• Datu dzēšana vai atgriešana

• Atbilstības pieradīšana un auditi

Kam ir jābūt līgumā?



Kas var slēpties aiz šiem nosacījumiem? 



ATBILDĪBA!



→ drošība

→ palīdzība pārzinim ar drošību, pārkāpumiem un 
ietekmes novērtējumu 

→ palīdzība pārzinim ar datu subjektu pieprasījumiem
(tehniski un organizatoriski)

→ personas datu dzēšana vai atdošana

→ apakšapstrādātāju saskaņošana un kontrole

→ revīzijas un pārskatāmība

ePrivātuma

direktīva un 

regula?

Informācijas 

tehnoloģiju 

drošības likums?

ES Digitālā 

pakalpojumu akta 

projekts?

Apstrādātāja pienākumi

NIS Direktīva?

Mākslīgā intelekta 

regula?

FKTK noteikumi?

Elektronisko 

sakaru likums?

Informācijas 

sabiedrības 

pakalpojumu 

likums?

KAS NO ŠĪ IR 

PAKALPOJUMS?
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Piemēram: 
• Aizliegums izmantot dažas sistēmas;
• Ierobežojumi augsta riska sistēmām (riska pārvaldības sistēmas);
• Datu izmantošana;
• Auditācijas pieraksti;
• Informācijas sniegšana;
• Kiberdrošības prasības;
• Dokumentācija;
• Novērtējums....

Kas ir atbildīgs?

– 30 000 000 EUR vai 6%

– 20 000 000 EUR vai 4%

– 10 000 000 EUR vai 2%

Mākslīgais intelekts un datu apstrādes attiecības



Pienākums atbilst visiem tiesību aktiem? 



Anna Vladimirova-Krjukova 

Juriste, sertificēta datu aizsardzības 

speciāliste

anna.vladimirova@cobalt.legal

Kontaktinformācija

mailto:anna.vladimirova@cobalt.legal


Igaunija

Kawe Plaza, Pärnu mnt 15

10141 Tallina

Tel. +372 665 1888

tallinn@cobalt.legal

Latvija

Marijas iela 13 k-2

LV-1050 Rīga

Tel. +371 6720 1800

riga@cobalt.legal

Lietuva

Lvovo 25

LT-09320 Viļņa

Tel. +370 5250 0800

vilnius@cobalt.legal

Baltkrievija

Pobediteley Ave 100-207

220020 Minska

Tel. +375 17 336 0093

minsk@cobalt.legal

www.cobalt.legal

Paldies!


