
Definīcijas 

 

• Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā (bijušajā Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 286. pantā) ir 
noteikts, ka “ikvienai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību” un ka ir jāizstrādā tiesību akti, lai 
aizsargātu fiziskas personas attiecībā uz personas datu apstrādi un par šādu datu brīvu apriti. Šie tiesību akti ir 
piemērojami ES iestādēm un struktūrām, ko izveido ar Līgumu vai pamatojoties uz to. 

• Regulu 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti izstrādāja, lai izpildītu Līguma noteikumus un sniegtu 
fiziskām personām juridiski īstenojamas tiesības, precizētu datu pārziņa datu apstrādes pienākumus un izveidotu 
neatkarīgu uzraudzības iestādi. 

• Regulas 2018/1725 mērķis ir aizsargāt fiziskas personas attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās un personas datu brīvu apriti to starpā vai ar citiem saņēmējiem, kas veic 
uzņēmējdarbību Savienībā. Vairākas definīcijas, kas attiecas uz personas datu aizsardzību un ar to saistītiem 
jautājumiem, kā arī informācija par personas datu aizsardzību Palātā ir sniegta turpmāk. 

Datu aizsardzības principi 

Pārzinis ir atbildīgs par atbilstību un var to uzskatāmi parādīt (“pārskatatbildība”). Ikviens, kurš apstrādā personas datus, 
zina vairākus pamatprincipus, kas attiecas uz šiem datiem: 

• dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā; 
• datus apstrādā konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos (“nolūka ierobežojums”); 
• dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”); 
• dati ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti (“precizitāte”); 
• tos saglabā ne ilgāk kā nepieciešams (“glabāšanas ierobežojums”); 
• datus apstrādā tādā veidā, ka tiek nodrošināta atbilstoša drošība (“integritāte un konfidencialitāte”); 
• tos nenodod trešām personām bez pienācīgiem piesardzības pasākumiem; 
• datus apstrādā, ievērojot datu subjekta tiesības. 

Kas ir personas dati? 

- Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). 

- Identificējama persona ir tā, kuru var identificēt tieši vai netieši, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, 
minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai 
vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai 
sociālās identitātes faktoriem. 

- Ir aizliegta tādu īpašu kategoriju datu, kuri definēti kā personas dati, apstrāde, kas atklāj rases vai etnisko piederību, 
politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu 
fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par seksuālo orientāciju apstrāde (sk. 10. pantu 
Regulā 2018/1725). 

Datu pārzinis un datu subjekts 

Datu pārzinis ir ES iestāde vai struktūra, ģenerāldirektorāts, departaments vai cita struktūrvienība, kas atsevišķi vai kopā ar 
citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. 

Palātā datu pārziņi ir Palātas locekļi, ģenerālsekretārs, direktori un atbildīgie vadītāji. 

Katrai apstrādes darbībai ir jāidentificē datu pārzinis un par to ir iepriekš jāsniedz paziņojums iestādes datu aizsardzības 
inspektoram. 

Datu subjekts ir persona, kuras personas datus ievāc, uzglabā vai apstrādā datu pārzinis. 

Apstrādātājs 

Ja datu pārziņi paši neapstrādā datus, viņu uzdevumā to veic apstrādātājs. Apstrādātājs sniedz pietiekamas garantijas par 
vajadzīgajiem tehniskajiem un organizatoriskajiem drošības pasākumiem un nodrošina to ievērošanu. Apstrādātājs var būt 
fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai jebkura cita struktūra, kura rīkojas saskaņā ar datu pārziņa 
sniegtajiem norādījumiem un tikai tad, ja ir saņēmusi šādus norādījumus. Gan datu pārzinim, gan apstrādātājam ir saistošs 
līgums vai cits juridisks akts, kas reglamentē personas datu apstrādi. 

 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LV&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LV


Kontaktpersona (deleģētā persona, kas atbildīga par datu apstrādi)  

Kontaktpersonu (deleģēto personu, kas atbildīga par datu apstrādi) ieceļ datu pārzinis, un viņa darbojas saskaņā ar datu 
pārziņa norādījumiem. Kontaktpersonas uzdevums ir sagatavot paziņojumus, ko atbildīgais datu pārzinis (pēc to 
apstiprināšanas) nosūta datu aizsardzības inspektoram, un vajadzības gadījumā sazināties ar viņu.  

Datu aizsardzības inspektors 

- Katrā iestādē ir viens vai vairāki datu aizsardzības inspektori, kas ir neatkarīgi un nodrošina personas datu aizsardzības 
principu ievērošanu iestādē. Datu aizsardzības inspektors uztur reģistru, kurā iekļautas visas personas datu apstrādes 
darbības iestādē. Viņš arī sniedz padomus un ieteikumus par tiesībām un pienākumiem. Datu aizsardzības inspektors paziņo 
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, ja personas datu apstrādē tiek konstatēts riska elements (sk. turpmāk), un atbild 
uz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pieprasījumiem. Viņš var izmeklēt jautājumus un incidentus pēc pieprasījuma vai 
pēc savas iniciatīvas 

- Kopš 2010. gada jūnija ERP datu aizsardzības inspektors ir Johan Van Damme, un viņam palīdz Dominique Savonitto.  

Kas ir paziņojums (“apstrādes darbību reģistrēšana”) un kurš par to ir atbildīgs? 

- Paziņojums ir iepriekšēja datu aizsardzības inspektora informēšana, ko veic datu pārzinis saistībā ar jebkādu (manuālu 
vai elektronisku) apstrādes darbību, kurā iesaistīti personas dati. Šāda informācija jāsniedz tikai tad, ja tiek apstrādāti 
personas dati.  

Kas ir datu aizsardzības inspektora reģistrs? 

- Reģistrs ir datubāze, kurā iekļauti visi paziņojumi, ko datu pārziņi nosūta datu aizsardzības inspektoram saistībā ar 
personas datu apstrādi. Regulas 2018/1725 31. pantā ir noteikts, ka datu aizsardzības inspektors reģistrē apstrādes 
darbības un ka šim reģistram jābūt publiski pieejamam. 

Kas ir kartotēka?  

- Regulu 2018/1725 piemēro vienmēr, ja apstrādā personas datus, kuri veido daļu no kartotēkas vai ir paredzēti, lai 
veidotu daļu no kartotēkas. “Kartotēka” ir jebkurš strukturēts personas datu kopums, kas ir pieejams saskaņā ar 
konkrētiem kritērijiem, neatkarīgi no tā, vai datu kopums ir centralizēts, decentralizēts vai izkliedēts, pamatojoties uz 
funkcionālu vai ģeogrāfisku motivāciju. 
- Nav svarīgi, kur atrodas šī sistēma. Tās atrašanās vieta var būt Palātas līmenī, bet arī iestāžu, valsts, reģionālā, vietējā 
vai pat “privātā” līmenī (revidētajā uzņēmumā).  

Kas ir apstrāde?  

Apstrāde ir jebkura darbība vai darbību kopums, kas ar automatizētiem līdzekļiem vai bez tiem veiktas ar personas datiem, 
kā datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, saglabāšana, aplūkošana, izmantošana, atklāšana, izmantojot pārsūtīšanu, 
dzēšana, iznīcināšana u. c. 

Kas ir likumīga apstrāde? 

- Regulas 5. pantā noteikts, ka personas datu apstrādei jābūt vai nu vajadzīgai, vai tai ir jāsaņem datu subjekta 
piekrišana. Personas datus drīkst apstrādāt tikai tad, ja: 

a) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, pamatojoties uz ES tiesību aktiem, vai 
īstenojot ES oficiālās pilnvaras; 

b) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz datu pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; 

c) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu 
subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; 

d) datu subjekts ir devis viennozīmīgu piekrišanu (tas nozīmē brīvi sniegtu, konkrētu un apzinātu norādi uz datu subjekta 
vēlmēm, ar kuru viņš sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei); 

e) apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vitālas intereses. 

- Datu pārzinis ir atbildīgs par to, lai nodrošinātu personas datu godprātīgu un likumīgu apstrādi. 

 



Apmērs 

- Ikreiz, kad Palātas struktūrvienība apstrādā personas datus, kas ietverti (manuāli vai elektroniski uzturētā) kartotēkā, 
neatkarīgi no tā, kur šī sistēma atrodas, kādi personas dati tajā ir ietverti un kādam nolūkam notiek datu apstrāde, tiek 
uzskatīts, ka notiek datu apstrāde Regulas 2018/1725 nozīmē. Regulu 2018/1725 piemēro arī gadījumos, kad Palātas 
struktūrvienība apstrādā personas datus, kas ir paredzēti, lai veidotu daļu no kartotēkas. 
- Datu aizsardzības inspektoru par šādu apstrādi informē, izmantojot paziņošanas sistēmu (apstrādes darbību 
reģistrēšana), kas darbojas Palātā.  

Informācija, kas sniedzama datu subjektam pirms personas datu ievākšanas (Regula 2018/1725, 
15. pants), un datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi (Regula 2018/1725, 17.–
24. pants) 

- Datu pārziņa pienākums ir sniegt datu subjektam šādu informāciju par apstrādājamiem datiem:  

• pārziņa identitāte un kontaktinformācija; 
• datu aizsardzības inspektora kontaktinformācija; 
• apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, kā arī apstrādes juridiskais pamats; 
• personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir; 
• attiecīgā gadījumā – informācija, ka pārzinis paredz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku 

organizāciju, un informācija par to, ka eksistē vai neeksistē Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa 
pietiekamību, vai – 48. pantā minētās nosūtīšanas gadījumā – atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām 
un informācija par to, kā saņemt datu kopiju, vai to, kur tie ir darīti pieejami;  

• laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma 
noteikšanai; 

• informācija par tiesībām piekļūt saviem personas datiem un lūgt, lai tos bez liekas kavēšanās labo, ja tie ir 
nepareizi vai nepilnīgi;  

• informācija par to, ka noteiktos gadījumos ir tiesības lūgt personas datu dzēšanu vai ierobežot to lietošanu;  
• informācija par to, ka attiecīgos gadījumos ir tiesības jebkurā laikā nepiekrist savu personas datu apstrādei, 

pamatojot šo lūgumu ar savu konkrēto situāciju, un tiesības uz datu pārnesamību; 
• informācija par to, ka ir tiesības atsaukt piekrišanu (ja apstrāde ir balstīta uz piekrišanu); 
• informācija par to, ka ir tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, 

tostarp profilēšana, un kurš rada tiesiskās sekas vai ievērojami ietekmē datu subjektu; 
• tiesības iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam; 
• informācija, vai personas datu sniegšana ir noteikta saskaņā ar likumu vai līgumu vai tā ir priekšnosacījums, lai 

līgumu noslēgtu, kā arī informācija par to, vai datu subjektam ir pienākums personas datus sniegt un kādas sekas 
var būt gadījumos, kad šādi dati netiek sniegti; 

• ja pārzinis paredz personas datus turpmāk apstrādāt citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā personas dati tika vākti, 
pārzinis informē par minēto citu nolūku un sniedz visu attiecīgo papildu informāciju (datu saglabāšanas ilgums, 
tiesības utt.); 

• informācija par tiesībām lūgt, lai gadījumos, kad tas iespējams, tiek paziņotas personas datu izmaiņas citām 
personām, kurām ir izpausti šie dati. 
 
Pieprasījumus izskata bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc to saņemšanas. Ja vajadzīgs, šo 
termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem. 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs 

- Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir neatkarīga uzraudzības iestāde, ko izveidoja saskaņā ar Regulu 2018/1725. 
Attiecībā uz personas datu apstrādi Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs nodrošina to, ka ES iestādes un struktūras ievēro 
fizisku personu pamattiesības un pamatbrīvības, jo īpaši viņu tiesības uz privātumu. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 
ir atbildīgs arī par padomu sniegšanu ES iestādēm un struktūrām par visiem jautājumiem, kas attiecas uz personas datu 
apstrādi. 

- Datu pārziņiem ir jāsadarbojas ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju, īpaši informācijas piekļuves garantēšanas 
jomā. 
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