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GDPR 

2017. gada 5. oktobrī, Rīgā Anna Vladimirova-Krjukova, juriste, sertificēta personas 

datu aizsardzības speciāliste 

 



BIROJS 



Vadoši advokātu 

biroji Igaunijā, 

Latvijā, Lietuvā, 

Baltkrievijā 

PAR COBALT 

Komandu 

veido 180 

advokātu un 

juristu 

Chambers Global, Chambers Europe, Legal 

500 un IFLR 1000 – regulāri min COBALT 

birojus un advokātus starp labākajiem visās 

prakses jomās. 

 

COBALT Latvijas biroja Intelektuālā īpašuma 

un IT prakses grupa saņēmusi visaugstāko 

vērtējumu (Band 1) Chambers and Partners 

un Legal 500 pētījumos. 

 

World Trademark Review apskatā COBALT 

ierindots starp vadošajiem intelektuālā 

īpašuma tiesību birojiem Latvijā. 



COBALT birojos piedāvājam juridisko palīdzību visās jomās, kas skar 

uzņēmumus: 

IP / IT Konkurences 

tiesības 

Korporatīvās 

tiesības 

Darba 

tiesības 

Strīdu 

risināšana Darījumi 

Banku, 

finanšu 

tiesības 
 

Nekustamais 

īpašums 

Nodokļi  

COBALT PRAKSES GRUPAS 



• Vispārējās datu aizsardzība regulas ieviešanas prasības 

• Datu apstrādes līgumi, privātuma politika un piekrišanu noteikumi / formas 

• Datu apstrādes iekšējās procedūras un politika 

• Sarežģītas pārrobežu datu nosūtīšanas īstenošana 

• Datu apstrādes reģistrēšana valsts iestādēs 

• Datu nosūtīšanu ārpus ES/EEZ  

• E-privātums un E-marketings (e-pasts, SMS, zvanu kampaņas, sīkdatnes, 

publiskās direktorijas) 

• Strīdu risināšana ar datu subjektiem un valsts iestādēm 

• Datu aizsardzības atbilstības novērtējumi 

DATU AIZSARDZĪBA—BIROJA 

PIEREDZE 



• Konsultējam vietējos un ārvalstu klientus datu aizsardzības jautājumos, kas saistīti ar Vispārējās datu aizsardzības 

regulas prasību ieviešanu, tostarp veicot juridisko risku analīzi un iekšējo noteikumu un procedūru izstrādi atbilstoši 

jaunajam regulējumiem. 

• Konsultējām Microsoft datu aizsardzības jautājumos, tai skaitā, par datu subjekta tiesībām un datu glabāšanu. 

• Konsultējām Google Inc. saistībā ar StreetView projekta īstenošanu Latvijā, tai skaitā veicot datu apstrādes reģistrāciju 

Datu valsts inspekcijā. 

• Konsultējām FedEx saistībā ar datu apstrādes jautājumiem, izvērtējot dokumentus un jautājumus attiecībā uz personu 

datu aizsardzības nodrošināšanu, datu nodošanu kā arī, veicot datu apstrādes reģistrēšanu Datu valsts inspekcijā. 

• Konsultācijas datu aizsardzības jautājumos vienam no vadošajiem tiešsaistes patēriņa kredītu pakalpojumu sniedzējam 

Latvijā IPF Digital Latvia.  

• Konsultējām TNT saistībā ar jautājumiem, kas skar personu datu apstrādi un tiešo mārketingu. 

• Konsultējam farmācijas kompāniju Roche saistībā ar personu datu apstrādi un citos ar datu aizsardzību saistītos 

jautājumos. 

PIEREDZES PARAUGI 



ATBILSTĪBA REGULAI  



Šī brīža regulējums 

• Fizisko personu datu aizsardzības likums (FPDAL), Informācijas sabiedrības 

pakalpojumu likums, dažādi MK noteikumi 

Sākot no 2018. gada 25. maija: 

• piemērosies Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 (GDPR) 

• tiks atcelta šobrīd spēkā esošā Direktīva 95/46/EK 

• būs jāveic izmaiņas esošajā tiesiskajā regulējumā 

Ir izstrādāts jauns Personas datu apstrādes likuma projekts (Likums). Kamēr Likums 

nav spēkā, piemērosies esošais FPDAL. 

Nākotnē: 

• Jauna e-privātuma regula (izstrādes stadija)  

TIESISKAIS REGULĒJUMS 



Regula NEMAINA DATU AIZSARDZĪBAS būtību, bet pastiprina pārziņa 

pienākumu aktīvi kontrolēt procesus. 

Secinājumi: 

1. Visiem datu pārziņiem būs jānovērtē sava datu apstrāde un jāsniedz 

informācija datu subjektiem, jānodrošina IT sistēmu atbilstību. Būs 

pienākums ievērot regulu un likumus, jāziņo par incidentiem. 

2. Vienai daļai būs jāieceļ datu aizsardzības speciālists, jāved 

apstrādes darbību reģistrs, jāveic datu aizsardzības novērtējums, 

jāgatavo jaunas politikas un/vai piekrišanas formas… 

GALVENAIS PAR REGULU 



• Naudas sods apmērā līdz 10 000 000 EUR vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 2% 

no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā apgrozījuma 

Nav ievēroti pārziņa vai apstrādātāja pienākumi, nav apstrādes darbību reģistra, nav ziņots 

par aizsardzības pārkāpumu, nav iecelts datu aizsardzības speciālists, nav novērtējuma par 

ietekmi uz datu drošību utt. 

• Naudas sods apmērā līdz 20 000 000 EUR vai, uzņēmuma gadījumā, līdz 4% 

no tā kopējā visā pasaulē iepriekšējā finanšu gadā gūtā apgrozījuma 

Pārkāpti apstrādes pamatprincipi, nosacījumi par piekrišanu, nav ievērotas datu subjekta 

tiesības, pārkāpumi datu nosūtīšanā uz trešo valsti utt. 

• Sodu apmērs Latvijā būs zināms pēc grozījumiem administratīvo tiesību 

normatīvajos aktos 

REGULĀ NOTEIKTĀS 

SANKCIJAS 



Noliegums Dusmas Kaulēšanās Depresija Samierināšanās 
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Klienti 

Tehniski 
speciālisti 

Juristi 
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REGULAS IEVIEŠANA 

Konsultācija 

Atbilstība 

Izvairīšanās 

Ad hoc 



REGULAS IEVIEŠANA 

IZDEVUMI REPUTĀCIJA 



REGULAS IEVIEŠANA 

Konsultācija 

Atbilstība 

Izvairīšanās 

Ad hoc 



ATBILSTĪBA 

1. Audits 2. Implementācija 3. Uzturēšana 

Procesa mērķis ir nodrošināt atbilstību gan esošajām, gan jaunām prasībām.    



AUDITS 

1. Audits 

 

↓ Anketa ar jautājumiem klientam 

↓ Intervijas 

↓ Dokumentu izskatīšana 

↓   

Atskaite 



AUDITS - MĒRĶI  

Personas 
dati 

Loma un 
struktūra 

Tiesības 
un 

pienākumi 

Dokumenti 
un procesi 

Pārkāpumi 
un sekas 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS - PERSONAS DATI 

Jebkāda 

informācija 

attiecas uz 
identificētu 

vai 

identificējamu 

fizisko 

personu 



Personas 
kods 

Adrese 
Kienta 
numurs 

Klienta bilde 

Darbinieka 
caurlaide 

Klienta 
balss 

Algas 
summa 

Iesniegums 

IP adrese 
Mašīnas 
numurs 

Lietotāja 
vārds 

Parole 

Līguma 
numurs 

Atrašanas 
vieta 

Smarža 
Pirksta 

nospiedums 

AUDITS – PERSONAS DATI 



• Sensitīvie (īpašu kategoriju) personas dati – personas dati, kas norāda personas 

[ NB–uzskaitījums ir izsmeļošs]:  
• rasi 

• etnisko izcelsmi 

• reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību 

• dalību arodbiedrībās 

• sniedz informāciju par personas veselību, dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju 

• ģenētiskie dati 

• biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju 

• Sensitīvo personas datu apstrāde ir aizliegta, izņemot FPDAL un GDPR 

noteikto īpašu pamatu esamības gadījumā,  

• Pārkāpumu gadījumā bargāki sodi 

AUDITS - PERSONAS DATI 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS - LOMAS 

Datu 

operators  
(apstrādātājs) 

Datu 

subjekts 

Pārzinis 

personas 

dati 
personas 

dati 

Koppārzinis

/ pārzinis 



Datu apstrādes struktūras piemērs: 

AUDITS - LOMAS 

HQ 

Pārzinis 

Meita 

Koppārzinis 

Meita 

Apstrādātājs 

Meita 

Apstrādātājs 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS - PAMATS 

Pamats 

Pamats 

Apstrāde 

Apstrāde 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS 

Vai ir 
personas 

dati? 

Vai ir īpaši 
personas 

dati? 

Loma 
personas 

datu apstrādē 
Nolūks 

Pamats Laiks Vieta Drošība 

Pamatjautājumi katrai personas datu grupai: 



AUDITS – DROŠĪBA 



AUDITS - DROŠĪBA 

Pārzinis un apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus. 

 

 
Tehnikas līmenis 

Īstenošanas 

izmaksas 

Apstrādes 

raksturs, apmērs, 

raksturs un nolūks 

Dažādas 

iespējamības 

Smaguma pakāpes 

risks attiecībā uz 

personas tiesībām un 

brīvībām 



Personas datu 
apstrādes 

principi 
Novērtējums Reģistrs 

Informācijas 
sniegšana 

Speciālists Incidents 

IEKŠĒJIE SOĻI  



IMPLEMENTĀCIJA 

2. Implementācija 

 

↓ Datu apstrādes struktūra 

↓ Dokumenti un procesi 

↓ Apmācības 

↓   

Trūkumu novēršana 



Datu apstrādes struktūras piemērs: 

IMPLEMENTĀCIJA 

HQ 

Pārzinis 

Meita 

Koppārzinis 

Meita 

Apstrādātājs 

Meita 

Apstrādātājs 



Personas datu reģistra piemērs: 

IMPLEMENTĀCIJA 

Klienti Darbinieki 

(1.grupa) 

Darbinieki 

(2.grupa) 

Partneru 

pārstāvji 

Parasti 

personas dati 

Vārds, uzvārds, 

personas kods, 

finansiāls 

stāvoklis 

Vārds, uzvārds, 

personas kods, 

adrese 

Videoieraksti, ID 

kartes 

Vārds, uzvārds, 

personas kods, 

uzņēmuma 

rekvizīti, telefons 

Īpaši personas 

dati 

Veselības 

informācija 

Nav Pirksts 

nospiedumi 

Nav 

Nolūki [] pakalpojumu 

sniegšana: .... 

Darba attiecību 

nodibināšana un 

uzturēšana 

Uzņēmuma 

īpašuma 

aizsardzība 

pret... 

.... līgumattiecību 

nodibināšana 

.... 



UZTURĒŠANA 

3. Uzturēšana 

 

↓ Konsultācijas par datu klasifikāciju 

un apstrādes struktūru 

↓ Jaunu dokumentu sastādīšana 

↓ Komunikācija ar iestādēm 

↓ Jaunu prasību implementācija 

↓   

Pastāvīga atbilstības 

nodrošināšana 



REGULAS IEVIEŠANA 

COBALT piedāvā juridisku un, ja tas ir nepieciešams, IT konsultāciju, lai palīdzētu 

klientam nodrošināt atbilstību GDPR. Procesa mērķis ir nodrošināt atbilstību gan 

esošajām, gan jaunajām prasībām.    

1. Audits 

• Atskaite 

2. Implementācija 

• Trūkumu 
novēršana 

3. Uzturēšana 

• Pastāvīga 
atbilstības 
nodrošināšana 



KOMANDA 

ANNA VLADIMIROVA-KRJUKOVA 

JURISTE, SERTIFICĒTA PERSONAS DATU 

AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTE 

+371 6720 1809    anna.vladimirova@cobalt.legal  

Anna ir COBALT Latvijas biroja intelektuālā īpašuma un informācijas 

tehnoloģiju prakses grupas juriste. Anna specializējas datu aizsardzībā un 

tehnoloģiju jautājumos, ir sertificēta Latvijas Republikas personas datu 

aizsardzības speciāliste un kiberdrošības speciāliste. Viņai ir arī plaša 

pieredze komerctiesību jautājumos saistībā ar jaunuzņēmumiem. 

Anna pasniedz lekcijas informācijas tehnoloģiju drošībā un datu aizsardzībā 

Rīgas Juridiskajā augstskolā, Banku augstskolā un Baltijas Datoru 

akadēmijā, kā arī ir autore daudzām publikācijām minētajās jomās. 

mailto:anna.vladimirova@cobalt.legal


VIKTORIJA ALKSNE 

JURISTE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTA PALĪDZE 

+371 6720 1800                 viktorija.alksne@cobalt.legal  

Zvērināta advokāta palīdze Viktorija Alksne pārstāv COBALT datu 

aizsardzības prakses grupu, papildus konsultējot klientus IT, korporatīvo, 

komerctiesību un konkurences tiesību jautājumos. Pēc maģistra studiju 

beigšanas Sorbonas juridiskajā fakultātē (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), Parīzē, Viktorija strādājusi par juristi vairākos vadošos 

starptautiskos advokātu birojos Romā un Milānā. 

KOMANDA 

INGRĪDA KARIŅA-BĒRZIŅA 

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE 

+371 6720 1963    ingrida.karina-berzina@cobalt.legal  

Ingrīda Kariņa-Bērziņa ir IP un IT prakses grupas vadītāja. Viņai ir plaša 

pieredze intelektuālā īpašuma tiesībās un ar to saistītajās jomās. Ingrīda ir 

kvalificēta praktizēt gan ASV (Pensilvānijas un Ņūdžersijas advokātu 

asociācija, ASV Patentu un preču zīmju birojs (USPTO)), gan Latvijā. Viņa ir 

Latvijas un Eiropas Savienības patentpilnvarotā preču zīmju un 

dizainparaugu lietās. Ingrīda pasniedz augstskolās, un ir dažādu ekspertu 

grupu intelektuālā īpašuma tiesību jomā locekle. Viņa konsultē Baltijas un 

starptautiskus uzņēmumus IP, IT un jaunuzņēmumu jautājumos, ASV 

līgumtiesībās, farmācijas un zāļu regulējumā, kā arī pārstāv klientus strīdu 

risināšanā. 

mailto:viktorija.alksne@cobalt.legal
mailto:ingrida.karina-berzina@cobalt.legal
mailto:ingrida.karina-berzina@cobalt.legal
mailto:ingrida.karina-berzina@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 


