
 Laipni lūdzam datu aizsardzības speciālista tīmekļa vietnē! 

Eiropas Revīzijas palātai ir jāievēro īpašas juridiskās saistības, kas attiecas uz personas datu aizsardzību un 
apstrādi. Šīs saistības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra 
Regulā (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, 
struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti. 

Līdztekus tiesību principiem, kuri reglamentē personas datu apstrādi Eiropas Savienības iestādēs, 
Regulā (ES) 2018/1725 ir noteikta prasība visām iestādēm vai struktūrām iecelt vismaz vienu datu aizsardzības 
speciālistu.  

Šā darbinieka pienākums ir strādāt neatkarīgi, lai nodrošinātu Regulas piemērošanu attiecīgajā iestādē. 

Datu aizsardzības speciālistam ir šādi uzdevumi: 

- informēt un konsultēt personu, kura ir atbildīga par personas datu apstrādi, darbiniekus un/vai 
apakšuzņēmējus, kas apstrādā personas datus, par viņu pienākumiem un tiesībām saistībā ar datu 
aizsardzību; 

- uzraudzīt datu aizsardzības regulas ievērošanu un to ES tiesību aktu ievērošanu, kuros ietverti datu 
aizsardzības noteikumi; 

- uzraudzīt, vai tiek ievērota personas, kas atbildīga par personas datu apstrādi vai kas tos apstrādā, 
politika saistībā ar personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu sadali; 

- informēt un apmācīt apstrādes darbībās iesaistītos darbiniekus; 
- veikt vai organizēt revīzijas, lai pārbaudītu datu aizsardzības pienākumu izpildi; 
- nodrošināt, ka personas, kuru personas dati tiek apstrādāti, ir informēti par viņu tiesībām un 

pienākumiem saskaņā ar šo regulu; 
- sniegt padomus, ja rodas nepieciešamība informēt vai ziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumu 

saistībā ar integritāti, konfidencialitāti un/vai pieejamību; 
- sniegt padomus, kad tiek veikts novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, un uzraudzīt tā īstenošanu, 

kā arī konsultēties ar Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju, ja pastāv šaubas par to, vai ir nepieciešams 
novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību; 

- sniegt padomus attiecībā uz nepieciešamību iepriekš apspriesties ar Eiropas datu aizsardzības 
uzraudzītāju, ja personas datu apstrāde radītu augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām un 
pārzinis uzskata, ka risku nevar mazināt ar saprātīgiem pasākumiem, ņemot vērā pieejamās tehnoloģijas 
un īstenošanas izmaksas; 

- atbildēt uz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pieprasījumiem; 
- nodrošināt, ka apstrādes darbības negatīvi neietekmē to personu tiesības un brīvības, kuru personas 

dati tiek apstrādāti. 

Datu aizsardzības uzraudzītājs reģistrā uzglabā informāciju par visām personas datu apstrādes darbībām, kas 
veiktas Eiropas Revīzijas palātā. Šis reģistrs, kurā jāietver informācija, kas pamato apstrādes darbību nolūku un 
nosacījumus, ir pieejams visām ieinteresētām personām. 

Datu aizsardzības speciālists var sniegt praktiskus ieteikumus, kā Eiropas Revīzijas palātā uzlabot datu 
aizsardzību, un gan Palātai, gan tās datu pārziņiem un apstrādātājiem sniegt padomus par datu aizsardzību. 

Personāla komiteja, datu pārziņi un apstrādātāji vai jebkura fiziska persona, neizmantojot oficiālos kanālus, var 
apspriesties ar datu aizsardzības uzraudzītāju par ikvienu jautājumu, kas attiecas uz regulas interpretāciju vai 
piemērošanu. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf


Datu aizsardzības speciālists pēc savas iniciatīvas vai pēc pārziņa vai apstrādātāja, attiecīgās personāla komitejas 
un jebkuras fiziskas personas pieprasījuma var izmeklēt jautājumus un gadījumus, kas tieši ir saistīti ar viņa 
uzdevumiem un kas tam kļuvuši zināmi, un attiecīgā gadījumā ziņot par rezultātiem personai, kura pasūtījusi 
attiecīgo izmeklēšanu, vai pārzinim vai apstrādātājam.  

Neviena intereses netiek skartas tādēļ, ka ir notikusi saziņa ar datu aizsardzības uzraudzītāju saistībā ar lietu, 
kurā ir aizdomas par šīs regulas noteikumu pārkāpumu. 
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