
Pārziņa veicamas 

pamatdarbības 

VDAR



Pamatlietas priekš 
pārziņa atbilstoši 
Datu Regulai:

Tiesiskais pamats

Apstrādes nolūks

Dokumentācija

Tehniskās un 

organizatoriskās 

prasības 



Tiesiskais 
pamats:

Likums

Līgums

Leģitīmas 
intereses 

Piekrišana

Viens 

tiesiskais 

pamats 

neder 

visām 

apstrādēm! 



Vienus un tos pašus personas datus 
apstrādā uz dažādiem tiesiskiem 

pamatiem!

Darbinieku 
personas dati 

(vārds, uzvārds, 
personas kods, 
adrese, bankas 

konts)

Līgums

(Algas izmaksa)

Likums (atskaišu 
sniegšana VID) Leģitīmas 

intereses

(darba laika 
uzskaite, pieejas 

kartes telpās)



Klientu dati 

(vārds, uzvārds, e-
pasts, personas kods, 

piegādes adrese)

Likums

(vārds, uzvārds, 
personas kods 

pavadzīmes 
izrakstīšanai, atskaišu 

sniegšana VID)

Līgums

(e-pasts, piegādes 
adrese, vārds, 

uzvārds, pirkuma 
datums, piegādei, 

garantijai)

Piekrišana

(e-pasts, lai sūtītu 
komerciālus 

paziņojumus, 
piedāvājumi speciāli 

klientam)

Leģitīmas intereses 
(iekšējas sistēmas 

tehniskā pārbaude, 
maksājuma kartes 

pārbaude)



Datu apstrādes 
nolūks:

Jāpārdomā, kādu rezultātu vēlās 
sasniegt ar personas datu 
apstrādi?

Kāpēc man ir vajadzīgi personas 
dati?

Ko es sasniegšu ar personas datu 
apstrādi?

Kāpēc man ir vajadzīgi dati šajā 
apjomā?

Vai varu sasniegt rezultātu bez 
personas datu apstrādes? 



Datu apstrādes 
nolūks:

Apstrādes nolūkam jābūt 
noteiktam pirms personas 
datu apstrādes

Datu var izmantot tikai tam 
nolūkam, kuram tie bija 
savākti

Ja maina nolūku – maina 
dokumentāciju un informē 
datu subjektu

Informēšana un piekrišana ir 

dažādas lietas! 



Dokumentācija

Datu apstrādes reģistrs

Privātuma politika

Novērtējums par ietekmi uz 
datu aizsardzību (NĪDA)

Tehniskās un 
organizatoriskās prasības 
(instrukcijas, drošības rīki)



Privātuma 
politika

Datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats 
(kāpēc vajag apstrādāt datus, kā tie tiks 
izmantot)

Datu veidi un kategorijas (kuri dati tiek 
vākti no kuriem subjektiem un kādā 
apjomā)

Glabāšanas termiņi un nosacījumi (cik ilgi 
dati tiks izmantoti, kad būs dzēsti, 
nosacījumi/notikumi/kritēriji dzēšanai)

Datu ieguves avots, ja dati nav iegūti no 
paša datu subjekt

Datu saņēmēji (kuriem pārziņiem dati tiek 
nodoti un kādam nolūkam)

Datu nodošana uz trešajām valstīm



Privātuma 
politika

 Informēšana par automātiski 
pieņemtajiem lēmumiem, ieskaitot 
profilēšanu

Drošības un organizatoriskās prasības

Datu subjekta tiesību īstenošanas 
procedūra (kā var iesniegt 
pieprasījumu, kā atsaukt piekrišanu, kā 
labot datus, ja tie ir neprecīzi)

Datu aizsardzības speciālista 
kontaktinformācija

Citi noteikumi, kuri ir nepieciešami, 
lai nodrošinātu apstrādes 
caurspīdīgumu



Paldies par 
uzmanību! 


