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Noteikumi par datu subjekta tiesību realizēšanu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1.1. Iekšējais normatīvais akts “Noteikumi par datu subjekta tiesību realizēšanu” (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka kārtību kādā Daugavpils būvniecības tehnikums (turpmāk – Pārzinis) 

nodrošina datu subjekta tiesības atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 

2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 

(turpmāk – Regula) 15.- 18. un 21. panta prasībām. 

1.2. Noteikumu mērķis ir noteikt Pārzinim vienotu kārtību datu subjektu pieprasījumu par 

Regulas 15.- 18. un 21. pantā noteikto tiesību īstenošanas izskatīšanai, izpildei un 

atbildes sagatavošanai 

1.3. Noteikumu piemērošana nodrošina datu subjektiem iespēju realizēt savas Regulā 

noteiktās šādas tiesības: 

1.3.1. tiesības piekļūt personas datiem; 

1.3.2. tiesības labot personas datus; 

1.3.3. tiesības dzēst personas datus; 

1.3.4. tiesības ierobežot personas datu apstrādi; 

1.3.5. tiesības iebilst personas datu apstrādei; 

1.3.6. nebūt automatizētu individuālu lēmumu subjektam.  

1.4. Ciktāl tas nav pretrunā ar šajos Noteikumos noteikto attiecībā uz personas pieprasījumu 

par savu Regulā noteikto tiesību realizēšanu, ir piemērojami citi Pārziņa iekšējie 

normatīvie akti. 

1.5. Atbildīgā daļa par datu subjektu pieprasījumu aprites koordinēšanu ir Daugavpils 

būvniecības tehnikuma personāla un lietvedības daļa. 

 

2. TIESĪBU RAKSTURS 
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2.1.  Šajos Noteikumos minētās datu subjekta tiesības tiek realizētas, balstoties uz datu 

subjekta pieprasījumu. Savukārt, Pārzinis pēc noklusējuma īsteno atbilstošus tehniskus 

un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu subjekta pieprasījumu izpildi 

atbilstoši Regulas un šo Noteikumu prasībām. 

2.2. Šajos Noteikumos minētā datu subjektu tiesību īstenošana tiek nodrošināta bez maksas. 

2.3. Gadījumos, kad datu subjektu pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, 

t.sk., regulāras atkārtošanās dēļ, Pārzinim ir tiesības atteikties izpildīt pieprasījumu, par 

to sniedzot pamatotu atbildi datu subjektam, vai pieprasīt saprātīgu, uz administratīvām 

izmaksām balstītu samaksu, kas saistīta ar informācijas vai saziņas nodrošināšanu un 

pieprasīto darbību veikšanu. 

 

3. RĪCĪBA AR PERSONAS PIEPRASĪJUMU 

 

3.1. Lietvedībā, saņemot personas pieprasījumu par šo Noteikumu minēto tiesību realizāciju 

un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā par šo pieprasījumu informē 

personāla un lietvedības daļu, kas pārbauda vai un ciktāl: 

3.1.1. pieprasījums skar personas datus; un 

3.1.2. pieprasījums satur vienu vai vairākus no šādiem pieprasījumiem: 

3.1.2.1. piekļūt personas datiem; 

3.1.2.2. labot/papildināt personas datus; 

3.1.2.3. dzēst personas datus; 

3.1.2.4. ierobežot personas datu apstrādi; 

3.1.2.5. iebildumus pret personas datu apstrādi; 

3.1.3. pieprasījums ir pamatots; un 

3.1.4. pieprasījumu ir iesniedzis pats datu subjekts vai tā pilnvarotā persona, pārbaudot 

pilnvarojuma apjoma atbilstību; un 

3.1.5. nav iestājies kāds no šajos Noteikumos minētajiem pieprasījuma noraidīšanas 

pamatiem. 

3.2. Pārzinis izmanto saprātīgus pasākumus, lai pārbaudītu datu subjekta, kas izdara 

pieprasījumu, identitāti izmantojot saprātīgus pasākumus, piemēram, iesniegumā minēto 

faktu izvērtēšana, pieejamās informācijas analīze un situācijas konteksta izpēte. Šaubu 

par Datu subjekta identitāti gadījumā, datu subjektam var tikt lūgts sniegt citu papildus 

informāciju, kas vajadzīga datu subjekta identitātes apstiprināšanai, kas var būt: 

3.2.1. Ierašanās klātienē Pārzinis telpās ar personu apliecinošu dokumentu; vai 

3.2.2. Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta iesnieguma iesniegšana elektroniskā 

veidā. 

3.3. Gadījumā, ja datu subjektu nav iespējams identificēt, tad Pārzinis atsaka izpildīt datu 

subjekta pieprasījumu, izņemot šādos gadījumos: 

3.3.1. Pieprasījums iesniegts par datu labošanu/papildināšanu, un datu subjektu nav 

iespējams identificēt vai arī datu subjekts pats nav aktīvi pieprasījis datu labošanu, 

tomēr Pārziņa rīcībā ir pamatota informācija (piemēram, pamatoti un tiesiski iegūta 

papildus informācija no citiem objektīviem, saistošiem avotiem) par patiesiem 

personas datiem. Šādos gadījumos Pārzinis nodrošina personas datu labošanu un/vai 

papildināšanu, lai nodrošinātu aktuālu, precīzu un patiesu personas datu apstrādi. 
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3.3.2. Pieprasījums iesniegts par datu dzēšana un datu subjektu nav iespējams 

identificēt, tomēr Pārzinis konstatē, ka nepastāv tiesisks pamats Pārzinis rīcībā 

esošo personas datu apstrādei. Tad Pārzinis jebkurā gadījumā nodrošina personas 

datu dzēšanu, lai nodrošinātu tikai tiesiski pamatotu personas datu apstrādi. 

3.4. Visas Pārziņa struktūrvienības (to atbildīgie darbinieki) pārbauda, vai tās veic konkrēto 

personas datu apstrādi papīra formātā un šie papīra dokumenti ir sakārtoti kartotēkā. 

Kartotēka šā punkta izpratnē nozīmē dokumentu kārtošanu strukturētā veidā, kur 

dokumentus iespējams atlasīt izmantojot konkrētus kritērijus (piemēram, dokumentu 

kārtošana arhīvā vai citā strukturētā lietvedības sistēmā). Uz tādu Pārziņa 

struktūrvienību veiktu papīra dokumentu apstrādi, kas neatbilst kartotēkas kritērijiem 

(piemēram, darbinieks izdrukājis no informācijas sistēmas dokumentus, ar ko strādāt 

konkrētajā nedēļā), šo Noteikumu prasības neattiecas. Pārziņa struktūrvienība ne ilgāk 

kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc personas pieprasījuma saņemšanas izvērtē un dara 

zināmu Atbildīgajai nodaļai, vai tā veic personas datu apstrādi papīra formātā, uz ko 

attiecas šo Noteikumu prasības. Tā Pārziņa norīkotā persona, kura ir atbildīga par 

Pārziņa arhīva vešanu, pārbauda, vai konkrētie personas dati atrodas Pārziņa arhīvā, tikai 

tādā gadījumā, ja personas pieprasījums ir par piekļuvi saviem personas datiem, par 

personas datu dzēšanu vai par iebildumu pret savu personas datu apstrādi. 

3.5. Pārziņa struktūrvienības sadarbojas, lai noskaidrotu visu nepieciešamo informāciju datu 

subjekta pieprasījuma izvērtēšanai, izpildei un atbildes sagatavošanai. Nepieciešamības 

gadījumā tiek piesaistīts Pārziņa personas datu aizsardzības speciālists, kas sniedz 

atbalstu situācijās izvērtēšanā un atbildes sagatavošanā.  

3.6. Par Informācijas tehnoloģiju uzturēšanu atbildīgās struktūrvienības darbinieks ne ilgāk 

kā 1 (vienas) nedēļas laikā pēc personas pieprasījuma saņemšanas izvērtē un dara 

zināmu personāla un lietvedības daļai: 

3.6.1. visos gadījumos -  vai Pārzinis pats vai cita persona, datu apstrādātājs, kas 

darbojas Pārziņa uzdevumā,  joprojām apstrādā konkrētos datus; 

3.6.2. visos gadījumos, izņemot, ja pieprasīta piekļuve datiem – vai dati ir publiskoti; 

3.6.3. gadījumā, ja datu subjekts ir pieprasījis piekļuvi saviem datiem –  vai Pārziņa 

rīcībā ir auditācijas pieraksti, kuros ir pieejama informācija, ko pieprasījis datu 

subjekts. 

3.7. Ja atbildīgais konstatē, ka Pārzinis neveic pieprasījumā norādītās fiziskās personas datu 

apstrādi, Pārzinis sagatavo atbilstošu atbildi fiziskai personai un nodrošina tās 

nosūtīšanu adresātam. 

3.8. Ja tiek konstatēts, ka Pārzinis, vai trešā persona Pārziņa uzdevumā  veic pieprasījumā 

norādīto fiziskās personas datu apstrādi, un nav iestājušies šajos Noteikumos minētie 

pieprasījuma noraidīšanas pamati, tad šādu personas pieprasījumu ir jāizpilda. 

3.9. Ja datu subjekta pieprasījums ir izpildāms saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, par 

Informācijas tehnoloģijām atbildīgās nodaļas darbinieks 3 (trīs) nedēļu laikā pēc 

personas pieprasījuma saņemšanas veic visās informācijas sistēmās attiecīgās darbības, 

kas nepieciešamas pieprasījuma izpildes nodrošināšanai. Savukārt citas Pārzinis 

struktūrvienības šajā termiņā veic visas nepieciešamās darbības, lai izpildītu 

pieprasījumu attiecībā uz to veikto datu apstrādi papīra formātā atbilstoši šo Noteikumu 

prasībām. 
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3.10. Pēc nepieciešamās informācijas saņemšanas no Informāciju tehnoloģiju atbildīgā 

un citām Pārzinis struktūrvienībām, personāla un lietvedības daļa  sagatavo atbildi uz 

datu subjekta pieprasījumu, nodrošinot tā nodošanu datu subjektam, ievērojot 

informācijas nodošanas aizsardzības pasākumus (ja tādi attiecināmi) un šajos 

Noteikumos noteiktos atbildes sniegšanas veidus un termiņus. Ja atbilde uz datu subjekta 

lūgumu ir sniedzama elektroniskā formātā vai formātā atbilstoši Regulas 20. panta 

prasībām (tiesības uz datu pārnesamību), tad šādas informācijas nodošanu datu 

subjektam realizē kopīgi ar par Informācijas tehnoloģijām atbildīgo personu. 

 

4. ATBILDES SNIEGŠANAS VEIDS UN FORMA 

 

4.1.  Datu subjektam atbilde uz pieprasījumu sniedzama rakstveidā, papīra formā vai 

elektroniskā formā, nodrošinot nododamās informācijas drošību, ja atbildē tiek norādīti 

personas dati (piem. komunikāciju papīra formātā sūtot slēgtā aploksnē un elektronisko 

komunikāciju sūtot, izmantojot drošu e-pasta pakalpojumu). Pēc datu subjekta 

pieprasījuma informācija var tikt sniegta arī mutiski, tomēr šādā gadījumā Pārziņa 

darbiniekam pirms informācijas izpaušanas ir pienākums pārliecināties par datu subjekta 

identitāti. 

4.2. Gadījumā, kad datu subjekts iesniedzis pieprasījumu papīra formātā un nav norādījis citu 

drošu atbildes saņemšanas veidu, atbilde sniedzama rakstveidā papīra formātā, 

izsniedzot datu subjektam šādu informāciju klātienē vai nosūtot ierakstītā vēstulē uz datu 

subjekta norādīto adresi. 

4.3. Ja datu subjekts pieprasījumu ir iesniedzis elektroniskā formā un ja vien datu subjekts 

nepieprasa citādi, informācija sniedzama elektroniskā formā. Pirms šādas informācijas 

nodošanas jāpiemēro Informāciju tehnoloģiju atbildīgā ieteiktos informācijas 

aizsardzības un drošības pasākumus (ja tādi ieteikti), piemēram, nododamās informācijas 

šifrēšana vai citi aizsardzības līdzekļi, ja atbildē tiek norādīti personas dati. 

4.4. Šaubu gadījumā par datu subjekta norādītās atbildes saņemšanas kanāla drošību, Pārziņa 

darbinieks, kurš atbild par saziņu ar datu subjektu, sazinās ar datu subjektu un vienojas 

par drošu informācijas nodošanas veidu. Vienošanās faktu Pārziņa darbinieks fiksē 

pavadvēstulē (papīra formā vai elektroniski), ko nosūta datu subjektam reizē ar atbildi. 

 

5. TERMIŅŠ, KURĀ JĀSNIEDZ ATBILDE UZ PERSONAS PIEPRASĪJUMU 

 

5.1. Personāla un lietvedības daļa (darbinieks) nosaka pieprasījuma izpildes termiņu 

atbilstoši šajos Noteikumos noteiktajam un pamatojoties uz saņemto informāciju no 

citiem Pārziņa darbiniekiem un struktūrvienībām par pieprasījuma izpildes sarežģītību. 

5.2. Personāla un lietvedības daļas (darbinieka) noteiktie termiņi ir obligāti saistoši ikvienam 

uz ko tie attiecas. 

5.3. Pārzinis nodrošina atbildes sagatavošanu un nodošanu datu subjektam 1 (viena) mēneša 

laikā no datu subjekta pieprasījuma saņemšanas. 

5.4. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka personas pieprasījuma izpildei tā sarežģītības vai lielā 

apjoma dēļ ir nepieciešams ilgāks laiks, Pārzinis personāla un lietvedības daļai nodrošina 
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attiecīgas informācijas nosūtīšanu datu subjektam ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no 

datu subjekta pieprasījuma dienas. Pieprasījuma izskatīšanas kopējais termiņš nedrīkst 

būt ilgāks kā 3 (trīs) mēneši kopš tā saņemšanas brīža. 

5.5. Papildus iepriekš minētajiem termiņa pagarinājuma pamatiem, termiņu var pagarināt arī 

tad, ja ir radušās pamatotas šaubas par personas identitāti un ja tam ir nozīme, izskatot 

personas pieprasījumu. Šādā gadījumā personu, kura veikusi pieprasījumu, nekavējoties 

par to informē un lūdz viņu novērst šo nepilnības. Līdz nepilnību novēršanai, Pārzinis 

neveic šajos Noteikumos noteiktās darbības. Šādos apstākļos atbildes sniegšanas termiņš 

tiek rēķināts, sākot ar nepilnību novēršanas dienu. 

5.6. Jebkuri apsvērumi nesniegt atbildi viena mēneša laikā vai lūgums iesniedzējam novērst 

kļūdas, tiek dokumentēti un saglabāti vismaz 5 gadus.  

 

6. PERSONAS PIEPRASĪJUMA NORAIDĪŠANAS PAMATI 

  

6.1. Personas pieprasījumu noraida, ja Pārzinis atbildīgais secina, ka: 

6.1.1. ne Pārzinis, ne apstrādātājs Pārziņa vārdā neapstrādā konkrētos personas datus; 

6.1.2. nav iespējams identificēt datu subjektu, un datu subjekts nav sniedzis papildus 

informāciju un/vai pierādījumus, lai Pārzinis varētu pārliecināties par datu subjekta 

identitāti; un šāda identifikācija ir būtiska personas pieprasījuma izpildei;  

6.1.3. pieprasījums neatbilst Latvijas Republikā piemērojamo normatīvo aktu prasībām 

vai tā izpilde pārkāptu Latvijas Republikā piemērojamos normatīvos aktus; 

6.1.4. Pārzinis ir pieņēmis lēmumu izmantot savas Regulā noteiktās tiesības atteikt 

pieprasījuma izpildi saistībā ar datu subjekta pieprasījumu acīmredzamo 

nepamatotību vai pārmērību, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, dokumentējot 

minētos apsvērumus. 

6.2.   Pieprasījuma noraidīšanas gadījumā Pārziņa atbildīgais sniedz pamatotu atbildi Datu 

subjektam, kurā tiek norādīts pieprasījuma noraidīšanas pamats, kā arī norādītas tiesības 

iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai un vērsties tiesā. 

6.3. Personas pieprasījums var tikt noraidīts pilnībā vai tikai daļēji, ja Pārzinis secina, ka šajā 

nodaļā minētie noraidīšanas pamati attiecas tikai uz daļu no pieprasījuma satura. 

 

7. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS PIEPRASĪJUMU PAR 

PĀRZIŅA VEIKTO PERSONAS DATU APSTRĀDI 

 

I Sevišķie noteikumi par personas datiem, uz kuriem attiecas šajā nodaļā  

minētās tiesības, un šo tiesību raksturs 

 

7.1. Datu subjektam ir tiesības saņemt no Pārziņa apstiprinājumu par to, vai Pārzinis veic vai 

neveic datu subjekta personas datu apstrādi. 

7.2. Personu datu apstrādes gadījumā datu subjektam ir tiesības saņemt šādu informāciju: 

7.2.1. personas datu apstrādes nolūki; 

7.2.2. apstrādāto personas datu kategorijas; 

7.2.3. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kam personas dati ir izpausti vai 

kam tos izpaudīs, jo īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās; 
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7.2.4. ja iespējams, paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja nav 

iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai; 

7.2.5. informāciju par datu subjektu tiesībām, t.sk., tiesības pieprasīt no Pārzinis datu 

subjekta personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes 

ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi; 

7.2.6. norādi par tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai; 

7.2.7. visa pieejamā informācija par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu 

subjekta; 

7.2.8. par tādu lēmumu pieņemšanu, kuras pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp 

profilēšana, kas attiecībā uz Datu subjektu rada tiesiskas seka vai līdzīgā veidā 

ievērojami ietekmē datu subjektu (ja šāda lēmumu pieņemšana tiek īstenota). Šādā 

gadījumā sniedzama jēgpilna informācija par šādā automatizētā apstrādē vai 

profilēšanā ietverto loģiku, kā arī šādas apstrādes nozīmīgumu un paredzamajām 

sekām attiecībā uz datu subjektu; 

7.2.9. ja personas datus nosūta trešajai valstij vai starptautiskai organizācijai, datu 

subjektam ir tiesības saņemt informāciju par atbilstošām garantijām, kas tiek 

piemērotas saistībā ar datu nosūtīšanu. 

7.3. Pārzinis sagatavo un nodrošina datu subjekta personas datu kopiju, ciktāl šādu kopiju 

saņemšana neietekmē nelabvēlīgi citu personu tiesības un brīvības. Kopija var tikt 

nodrošināta, piešķirot datu subjektam tiešu piekļuvi viņa datiem, piemēram, izmantojot 

kādu pašapkalpošanās portālu. Attālinātas piekļuves gadījumā tiek nodrošināti atbilstoši 

drošības pasākumi.  

7.4. Gadījumā, ja personas datu kopija satur vienveidīgu informāciju, piemēram, saistībā ar 

datu subjekta amata pienākumu izpildi parakstītus dokumentus, un, ja minētās 

informācijas apjoms atzīstams par pārmērīgu un Pārzinis ir veicis un dokumentējis 

iespējamās ietekmes uz datu subjekta tiesību realizāciju, atbildē tiek norādīts ar datu 

apstrādi saistītā būtiskā informācija, piemēram, datu kategorijas, datu apstrādes veids, 

kopējais skaits, u.c. visiem konkrētajiem datu apstrādes situācijai kopīgajiem 

parametriem. 

7.5. Datu subjektiem ir tiesības realizēt informācijas saņemšanas tiesības bez maksas, 

izņemot gadījumos, kad tiek pieprasītas papildus personas datu kopijas. Šādā gadījumā 

Pārzinis ir tiesības iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām. 

 

II Sevišķie noteikumi par rīcību ar personas pieprasījumu par šajā nodaļā  

minēto tiesību izmantošanu 

 

7.6. Ja datu subjekta pieprasījums ir izpildāms saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, 

Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un Pārziņa struktūrvienība, kas veic konkrēto 

personas datu apstrādi papīra formā un uz ko attiecas šie Noteikumi, 2 (divu) nedēļu 

laikā no pieprasījuma saņemšanas nodrošina atbildīgajam par atbildes sagatavošanu: 

7.6.1. visu šajos Noteikumos noteikto informāciju, kura ir fiksēta informācijas sistēmās 

vai papīra formā; un 

7.6.2. gadījumā, ja informācijas nodošana datu subjektam paredzēta elektroniskā formā, 

informāciju par to, vai elektroniskais informācijas saņemšanas kanāls ir drošs un 

ieteicamos informācijas nodošanas aizsardzības pasākumus. 



7 
 

 

8. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS PIEPRASĪJUMU PAR SAVU 

DATU LABOŠANU/PAPILDINĀŠANU 

 

I Sevišķie noteikumi par personas datiem, uz kuriem attiecas šajā nodaļā 

minētās tiesības, un šo tiesību raksturs 

 

8.1. Pārzinis informē datu subjektu par personas datu saņēmējiem, kuriem ir izpausti tie 

personas dati, kuru labošanu vai papildināšanu pieprasa datu subjekts. Par saņēmējiem 

šo Noteikumu izpratnē nav uzskatāmas valsts vai pašvaldības iestādes, kā arī tiesas, ja to 

tiesības saņemt konkrētos datus izriet no likuma. 

8.2. Pārzinis bez kavēšanās ziņo katram datu saņēmējam, kuram personas dati ir izpausti, par 

jebkuru personas datu labojumu, izņemot, ja šāda informēšana nav iespējama vai ja tas 

saistītas ar nesamērīgi lielām pūlēm. 

8.3. Gadījumā, ja datu subjekts pamatotā pieprasījumā lūdz papildināt esošos personas datus 

ar papildus informāciju, tomēr Pārzinis konstatē, ka Pārziņa veiktajai personas datu 

apstrādei šāda informācija nav nepieciešama nolūku sasniegšanai un neietekmē Pārziņa 

pieņemtos lēmumus attiecībā uz datu subjektu, Pārzinis sniedz skaidrojumu datu 

subjektam par to, kādā veidā esošās informācijas apstrāde sasniedz personas datu 

apstrādes nolūkus un par to, kādēļ papildus informācija nav vajadzīga noteikto nolūku 

sasniegšanai. 

 

II Sevišķie noteikumi par rīcību ar personas pieprasījumu par šajā 

nodaļā minēto tiesību izmantošanu 

  

8.4. Personāla un lietvedības daļa informē Informācijas tehnoloģiju atbildīgo un/vai Pārziņa 

attiecīgo struktūrvienību, kas apstrādā konkrētos personas datus papīra formātā atbilstoši 

šiem Noteikumiem, par datu subjekta pieprasījuma pamatotību 2 (divu) nedēļu laikā pēc 

personas pieprasījuma saņemšanas. 

8.5. Ja datu subjekta pieprasījums ir izpildāms saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, 

Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un/vai attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, kas 

atbilstoši šo Noteikumu prasībām apstrādā konkrētos personas datus papīra formātā, 3 

(trīs) nedēļu laikā pēc personas pieprasījuma saņemšanas nodrošina attiecīgo personas 

datu labošanu informācijas sistēmās vai publiskos informācijas kanālos (ja Pārzinis ir 

šādus datus publicējusi). Attiecīgā Pārziņa struktūrvienība 3 (trīs) nedēļu laikā pēc 

personas pieprasījuma saņemšanas nodrošina attiecīgo personas datu labošanu arhīva vai 

lietvedības lietā. Ja konkrētie dati nodoti trešajām personām Informācijas tehnoloģiju 

atbildīgais un/vai attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, kas atbilstoši šo Noteikumu prasībām 

apstrādā konkrētos personas datus papīra formātā, sniedz saņēmējiem informāciju par 

izmaiņām datu subjekta personas datos, pēc iespējas pārliecinoties par to, ka personas 

datu saņēmēji ir veikuši atbilstošas izmaiņas personas datu apstrādē, pie nosacījuma, ka 

tas ir iespējams un neprasa nesamērīgi lielas pūles. Par saņēmējiem šā punkta izpratnē 

nav uzskatāmas valsts vai pašvaldības iestādes, kā arī tiesas, ja to tiesības saņemt 

konkrētos datus izriet no likuma. 
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8.6. Pēc minēto darbību veikšanas Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un/vai attiecīgā 

Pārziņa struktūrvienība, kas atbilstoši šo Noteikumu prasībām apstrādā konkrētos 

personas datus papīra formātā, informē personāla un lietvedības daļu par veiktajiem 

labojumiem un/vai papildinājumiem, kā arī par datu saņēmējiem - gan tiem, kuri tika 

informēti, gan arī par tiem, kuru informēšana bija neiespējama vai prasīja nesamērīgi 

lielas pūles, pamatojot šo pūļu nesamērību. 

8.7. Gadījumā, ja Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un/vai attiecīgā Pārziņa 

struktūrvienība, kas atbilstoši šo Noteikumu prasībām apstrādā konkrētos personas datus 

papīra formātā, konstatē, ka ir pieņemti būtiski lēmumi, kas var būtiski ietekmēt datu 

subjektu un kas balstīti uz nepamatotiem un/vai neprecīziem personas datiem, kas ar 

datu subjekta pieprasījumu tiek laboti, tādā gadījumā Informāciju tehnoloģiju atbildīgo 

vai attiecīgā Struktūrvienība nekavējoties informē Personāla un lietvedības daļu. Šādā 

gadījumā Personāla un lietvedības daļa nekavējoties iesaista atbilstošos iekšējos un 

ārējos resursus, lai nodrošinātu datu subjektu interešu aizsardzību un novērstu tādu 

lēmumu tālāku izpildi, kas ir balstīta uz nepamatotiem un/vai neprecīziem personas 

datiem un var būtiski ietekmēt datu subjektu. Nepieciešamības gadījumā izvērtējot, vai 

minētā situācija nav radījusi personas datu pārkāpuma risku, kā arī datu subjekta 

informēšanas nepieciešamību. 

 

9. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS PIEPRASĪJUMU PAR SAVU 

DATU DZĒŠANU 

 

I Sevišķie noteikumi par personas datiem, uz kuriem attiecas šajā nodaļā 

minētās tiesības, un šo tiesību raksturs 

 

9.1. Noteikumi attiecas tikai uz šādiem personas datiem: 

9.1.1. personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai 

citādi apstrādāti;  

9.1.2. personas dati, kas iegūti uz datu subjekta piekrišanas pamata, kuru datu subjekts ir 

atsaucis, un nav cita likumīga pamata datu apstrādei; 

9.1.3. personas dati, kuru apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses vai tāda 

uzdevuma izpilde, ko veic visas sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim 

likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, un  pret kuru apstrādi datu subjekts īsteno 

tiesības iebilst, un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata, 

9.1.4. tiešās tirgvedības nolūkos apstrādātājiem personas datiem, tostarp, kas ietver 

profilēšanu, pret kuru apstrādi datu subjekts iebilst; 

9.1.5. personas dati, kuru apstrādei nav tiesiska pamata; 

9.1.6. personas datiem, kuri ir jādzēš, lai nodrošinātu Latvijas Republikā piemērojamo 

normatīvo aktu izpildi; 

9.1.7. personas dati, kuri ir savākti saistībā ar informācijas pakalpojumu piedāvāšanu vai 

sniegšanu bērnam, pamatojoties uz tā piekrišanu. 

9.2. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai bez nepamantotas kavēšanās tiek dzēsti datu 

subjekta personas dati, kas norādīti 10.1. punktā. 
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9.3. Pārzinim ir pienākums nodrošināt Noteikumu 10.1. punktā norādīto personas datu 

dzēšanu, izņemot gadījumus, ja personas dati nepieciešami jebkurā no zemāk minētajiem 

gadījumiem  (kad pieprasījums ir jānoraida): 

9.3.1. lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību un informāciju;  

9.3.2. lai izpildītu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi saskaņā ar Latvijas 

Republikā piemērojamiem normatīviem aktiem, vai lai izpildītu uzdevumu, ko veic 

visas sabiedrības interesēs vai saistībā ar Pārzinim likumīgi piešķirto oficiālo 

pilnvaru īstenošanu;  

9.3.3. pamatojoties uz sabiedrības interesēm sabiedrības veselības jomā saskaņā ar 

Regulas prasībām, t.sk., apstrādei profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, 

darbinieka darbspējas novērtēšanai vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un 

pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos; 

9.3.4. arhivēšanas nolūkos visas sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures 

pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos saskaņā Regulas prasībām; 

9.3.5. lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, t.sk., celtu prasību tiesā vai 

savu tiesību realizācijai ārpustiesas procesos. 

9.4. Datu subjekta tiesības panākt datu dzēšanu tiek realizētas, balstoties uz datu subjekta 

pieprasījumu. Savukārt, Pārzinis pēc noklusējuma īsteno atbilstošus tehniskus un 

organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu datu subjekta pieprasījumu izpildi, kā arī 

personas datu dzēšanu pēc noklusējuma atbilstoši Regulas un šo Noteikumu prasībām 

pēc noteikto apstrādes nolūku sasniegšanas. 

9.5. Datu subjekta pieprasījuma gadījumā, Pārzinis informē datu subjektu par personas datu 

saņēmējiem, kuriem ir izpausti tie personas dati, kuru dzēšanu pamatoti pieprasa datu 

subjekts. 

9.6. Pārzinis bez kavēšanās ziņo katram datu saņēmējam, kuram personas dati ir izpausti, par 

jebkuru personas datu dzēšanu, izņemot, ja šāda informēšana nav iespējama vai ja tas 

saistītas ar nesamērīgi lielām pūlēm. 

9.7. Ja Pārzinis ir publiskojusi personas datus, kas ir dzēšami saskaņā ar šiem Noteikumiem, 

Pārzinis veic saprātīgus pasākumus, tai skaitā, tehniskus pasākumus, lai informētu citus 

personu datu pārziņus par datu subjekta pieprasījumu nodrošināt šādu datu dzēšanu un 

visu saišu uz minētajiem datiem dzēšanu, un minēto personas datu kopiju vai 

atveidojumu dzēšanu. 

 

II Sevišķie noteikumi par rīcību ar personas pieprasījumu par šajā nodaļā 

minēto tiesību izmantošanu 

 

9.8.  Gadījumā, kad personas datu dzēšanu informācijas sistēmās nav iespējams nodrošināt 

vai šāda dzēšana ir sarežģīti realizējama, Informāciju tehnoloģiju atbildīgais veic minēto 

personas datu pilnīgu anonimizāciju tādā veidā, ka datu subjektu nav vai vairs nav 

iespējams identificēt, kā arī jebkādā tiešā vai netiešā veidā nav iespējams informāciju 

saistīt ar identificētu vai identificējamu fizisku personu. 

9.9. Gadījumā, ja dzēšamie personas dati ir publiskoti, Informācijas tehnoloģiju atbildīgais 

un/vai attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, kas atbilstoši šo Noteikumu prasībām apstrādā 

konkrētos personas datus papīra formātā, 3 (trīs) nedēļu laikā pēc personas pieprasījuma 

saņemšanas, piesaistot nepieciešamos resursus, nodrošina informācijas dzēšanu no 
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digitālās platformas, kur dati publiskoti, vai gadījumā, ja publiskoti papīra formā – 

nodrošina informāciju par šādu personas datu dzēšanu. Papildus, Informācijas 

tehnoloģiju atbildīgais un/vai attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, kas atbilstoši šo 

Noteikumu prasībām apstrādā konkrētos personas datus papīra formātā, informē 

pārziņus, pielietojot iespējamos tehniskos risinājumus, par datu subjekta pieprasījumu 

dzēst šādus datus, lai nodrošinātu, ka visas saites uz minētajiem personas datiem tiek 

dzēstas, kā arī jebkādas personas datu kopijas vai atvietojumi tiek dzēsti. 

9.10. Gadījumā, ja Personāla un lietvedības daļa konstatē, ka datu subjekta 

pieprasījums ir pamatots un Pārzinim nav pamata veikt personas datu apstrādi, tie tiek 

dzēsti un Pārzinis neveic dzēsto personas datu apstrādi. 

  

10. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI PAR PERSONAS TIESĪBĀM IEROBEŽOT DATU 

APSTRĀDI 

 

I Sevišķie noteikumi par personas datiem, uz kuriem attiecas šajā nodaļā 

minētās tiesības, un šo tiesību raksturs 

  

10.1. Datu subjektam ir tiesības panākt, lai Pārzinis ierobežotu personas datu apstrādi 

kādā no zemāk minētajiem gadījumiem: 

10.1.1. datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var 

pārbaudīt personas datu precizitāti; 

10.1.2. ja datu apstrādes pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses vai nepieciešamība izpildīt 

uzdevumu, ko veic visas Pārziņa interesēs vai īstenojot Pārziņa likumīgi piešķirtās 

oficiālās pilnvaras, un datu subjekts ir realizējis tiesības iebilst pret apstrādi – uz 

laiku, kamēr nav pārbaudīts, vai Pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu 

subjekta leģitīmajiem iemesliem; 

10.1.3. personas datu apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu 

dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; 

10.1.4. Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu 

subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, piemēram, celtu 

prasību tiesā. 

10.2. Gadījumā, ja nav iestājies vismaz viens no 11.1.punktā minētajiem gadījumiem, 

Datu subjekta pieprasījums ir jānoraida. 

10.3. Noteikumu 11.1.1. un 11.1.2. punkti nosaka personas datu apstrādes 

ierobežošanas ilgumu, bet Noteikumu 11.1.3. vai 11.1.4. punktos noteiktajos gadījumos 

Pārzinim ir tiesības precizēt datu apstrādes ierobežošanas laika periodu. 

10.4. Pēc apstrādes ierobežošanas perioda beigām Pārzinis atsāk un turpina tiesiskā 

veidā apstrādāt personas datus vai pārtrauc datu apstrādi un tos dzēš, ja radies tiesisks 

pamats šādai darbībai. 

10.5. Pirms Pārzinis atsāk personas datu apstrādi, kura tika ierobežota, Pārzinis informē 

datu subjektu par apstrādes ierobežojuma atcelšanu. 

10.6. Termins “personas datu apstrādes ierobežošana” šo Noteikumu izpratnē nozīmē, 

ka dati tiek tikai glabāti un netiek apstrādāti nekādā citā viedā. 

 

II Sevišķie noteikumi par rīcību ar personas pieprasījumu par šajā nodaļā 
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minēto tiesību izmantošanu 

 

10.7. Ja Personāla un lietvedības daļa sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju atbildīgo 

un/vai attiecīgo Pārziņa struktūrvienību, kas atbilstoši šo Noteikumu prasībām apstrādā 

konkrētos personas datus papīra formātā, konstatē, ka Pārzinis veic pieprasījumā 

norādīto personas datu apstrādi, un nav iestājušies šajos Noteikumos minētie 

pieprasījuma noraidīšanas pamati, tad šādu personas pieprasījumu ir jāizpilda, 

nodrošinot pieprasīto personas datu apstrādes ierobežošanu visos Pārziņa informācijas 

resursos, tai skaitā, informācijas sistēmās. Personāla un lietvedības daļa informē 

Informācijas tehnoloģiju atbildīgo un/vai attiecīgo Pārziņa struktūrvienību, par datu 

subjekta pieprasījuma pamatotību 2 (divu) nedēļu laikā pēc personas pieprasījuma 

saņemšanas. 

10.8. Ja datu subjekta pieprasījums ir izpildāms saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, 

Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un/vai attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, 3 (trīs) 

nedēļu laikā pēc personas pieprasījuma saņemšanas veic attiecīgos pasākumus, piesaistot 

nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu personas datu apstrādes ierobežošanu 

informācijas sistēmās un publiskos kanālos (ja dati ir publiskoti) uz noteiktu laika 

periodu, kā arī nodrošina datu saņēmējiem informāciju par datu subjekta personas datu 

apstrādes ierobežošanu, pēc iespējas pārliecinoties par to, ka personas datu saņēmēji ir 

veikuši atbilstošus pasākumus personas datu apstrādes ierobežošanai, pie nosacījuma, ka 

to saņēmēju informēšanu ir iespējams veikt un tas neprasa nesamērīgas pūles. Par datu 

saņēmējiem netiek uzskatītas valsts/pašvaldības iestādes un tiesas, ja to tiesības saņemt 

konkrētos datus izriet no likuma.  

10.9. Pēc datu apstrādes ierobežošanas tehnisko pasākumu veikšanas Informāciju 

tehnoloģiju atbildīgais piešķir šādām datu kopām, kuru apstrāde ir ierobežota, skaidru un 

saprotamu datu apstrādes ierobežošanas apzīmējumu, kas tehniski nodrošina atturēšanos 

no šādu personas datu turpmākas apstrādes ierobežošanas laika periodā. 

10.10. Informāciju tehnoloģiju atbildīgais izvērtē efektīvāko datu ierobežošanas metodi, 

kas cita starpā var ietvert kādu no šādām darbībām: 

10.10.1. izvēlēto datu pārvietošanu uz citu apstrādes sistēmu vai datni; 

10.10.2. izvēlēto personas datu pieejamības liegumu lietotājiem; 

10.10.3. publicēto datu pagaidu izņemšanu no tīmekļa vietnes. 

10.11. Pēc datu apstrādes ierobežošanas Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un/vai 

attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, kas atbilstoši šiem Noteikumiem apstrādā konkrētos 

personas datus papīra formā, informē Atbildīgajai nodaļu par veikto personas datu 

apstrādes ierobežošanu, kā arī par datu saņēmējiem - gan tiem, kuri tika informēti, gan 

arī par tiem, kuru informēšana bija neiespējama vai prasīja nesamērīgi lielas pūles, 

pamatojot šo pūļu nesamērību. 

10.12. Pēc datu apstrādes ierobežošanas Pārzinis nodrošina personas datu glabāšanu, un 

cita veida apstrāde var tikt veikta tikai ar datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, 

īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, piemēram, celtu prasību tiesā, vai lai 

aizsargātu citas personas  tiesības, vai svarīgas Pārziņa intereses. 

 

11. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI PAR PERSONAS TIESĪBĀM IEBILST PRET DATU 

APSTRĀDI 
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I Sevišķie noteikumi par personas datiem, uz kuriem attiecas šajā nodaļā 

minētās tiesības, un šo tiesību raksturs 

 

11.1. Noteikumi attiecas uz tādiem personas datiem, kuru apstrāde pamatota ar kādu no 

zemāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem: 

11.1.1. personas datu apstrāde tiek balstīta uz Pārziņa vai trešās personas leģitīmām 

interesēm; 

11.1.2. apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic visas sabiedrības interesēs 

vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; 

11.1.3. jebkura cita apstrādes pamata, ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības 

nolūkos, tostarp, kas ietver profilēšanu; 

11.1.4. jebkura cita apstrādes pamata, ja personas datus apstrādā zinātniskās vai vēstures 

pētniecības vai statistikas nolūkos. 

11.2. Gadījumā, ja nav iestājies vismaz viens no 12.1.punktā minētajiem gadījumiem, 

Datu subjekta pieprasījums ir jānoraida. 

11.3. Pārzinim ir pienākums skaidri un nepārprotami informēt  datu subjektus par 

tiesībām iebilst pret datu apstrādi noteiktos gadījumos pirms pirmās saziņas ar datu 

subjektu vai pirmās saziņas laikā, šī informācija tiek nodota tādā pat veidā, kā tiek veikta 

saziņa (mutiski, elektroniski vai papīra formā). Šai tiesībai ir jābūt skaidri un 

nepārprotami atšķiramai no citas datu subjektam sniegtās informācijas. 

11.4. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu datu apstrādi, kad tā 

pamatota ar Noteikumu 12.1. punktā noteiktajiem apstrādes pamatiem, tai skaitā, ja uz 

šāda pamata tiek veikta profilēšana. 

11.5. Ja personas datus apstrādā tiešās tirgvedības nolūkos  un datu subjekts iebilst pret 

šādu datu apstrādi, tad šāda datu apstrāde ir nekavējoties jāpārtrauc. 

11.6. Noteikumu 12.1.1. un 12.1.2. punktos noteiktos gadījumos, Pārzinis pārtrauc 

personas datu apstrādi un tos vairs neapstrādā, izņemot šādus gadījumus, kad Datu 

subjekta pieprasījums jānoraida: 

11.6.1. ja Pārzinis norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir 

svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām; vai 

11.6.2. lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, tai skaitā, celtu prasību tiesā. 

11.7. Noteikumu 12.1.5. punktā noteiktā gadījumā, Pārzinis pārtrauc personas datu 

apstrādi un tos vairs neapstrādā, izņemot, ja datu apstrāde nepieciešama, lai izpildītu 

uzdevumu Pārziņa interesēs (šādā gadījumā personas pieprasījumu jānoraida). 

11.8. Informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanas gadījumā tiesības iebilst var 

tikt īstenotas  un tiek nodrošinātas ar automatizētiem līdzekļiem, piemēram, iespēja 

Interneta vidē iebilst pret reklāmas paziņojumu saņemšanu. 

11.9. Noteikumos noteiktajos gadījumos, ja datu subjekta tiesību īstenošanas rezultātā 

personas datu apstrāde vairs nevar tikt veikta vai nevar tikt veikta nolūkiem, pret kuriem 

datu subjekts ir tiesiskā veidā iebildis, Pārzinis bez kavēšanās realizē personas datu 

dzēšanu vai nodrošina, ka personas dati vairs nevar tikt apstrādāti attiecīgiem nolūkiem. 

Katrā konkrētā gadījumā tiek vērtēti piemērojamie pasākumi, lai nodrošinātu datu 

subjekta tiesību praktisku īstenošanu. 
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11.10. Nodrošinot datu subjekta tiesības iebilst pret datu apstrādi īstenošanu, kā viens no 

piemērojamiem pasākumiem ir attiecīgo personas datu apstrādātāju informēšana par 

šādu realizētu un pamatotu tiesību īstenošanas ietekmi uz apstrādātāja veikto personas 

datu apstrādi Pārziņa uzdevumā tad, ja šāda ietekme konstatēta. 

 

II Sevišķie noteikumi par rīcību ar personas pieprasījumu par šajā nodaļā 

minēto tiesību izmantošanu 

  

11.11. Personāla un lietvedības daļa, saņemot pieprasījumu par šajā nodaļā minēto 

tiesību realizāciju, cita starpā izvērtē, vai  nepastāv Noteikumos norādītie izņēmumi, kad 

Pārzinis drīkst turpināt personas datu apstrādi pēc tam, kad datu subjekts ir iebildis pret 

personas datu apstrādi, t.sk. veic atkārtotu datu subjekta interešu, tiesību un brīvību 

ierobežojumu un leģitīmo apstrādes interešu balansa testu, izvērtējot vai šādas leģitīmas 

intereses ir vai nav pārliecinoši svarīgākas. 

11.12. Ja Personāla un lietvedības daļa sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju atbildīgo 

un/vai attiecīgo Pārziņa struktūrvienību, kas atbilstoši šiem Noteikumiem apstrādā 

konkrētos personas datus papīra formā, konstatē, ka Pārzinis veic pieprasījumā norādīto 

personas datu apstrādi, un nav iestājušies šajos Noteikumos minētie pieprasījuma 

noraidīšanas pamati, tad šādu personas pieprasījumu ir jāizpilda, nodrošinot to, ka 

personas dati netiek vairs apstrādāti daļā, par kuru apstrādi datu subjekts ir iebildis. 

Personāla un lietvedības daļa informē Informācijas tehnoloģiju atbildīgo un/vai attiecīgo 

Pārziņa struktūrvienību, kas atbilstoši šiem Noteikumiem apstrādā konkrētos personas 

datus papīra formā par datu subjekta pieprasījuma pamatotību 2 (divu) nedēļu laikā pēc 

personas pieprasījuma saņemšanas. 

11.13. Ja datu subjekta pieprasījums ir izpildāms saskaņā ar šo Noteikumu prasībām, 

Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un/vai attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, kas 

atbilstoši šiem Noteikumiem apstrādā konkrētos personas datus papīra formā, 3 (trīs) 

nedēļu laikā pēc personas pieprasījuma saņemšanas veic attiecīgos pasākumus (t.sk., 

nepieciešamības gadījumā dzēšot datus), piesaistot nepieciešamos resursus, lai 

nodrošinātu, ka personas dati vairs netiek apstrādāti attiecībā pret to apstrādes daļu, pret 

kuru datu subjekts ir pamatoti iebildis (nepieciešamības gadījumā dzēšot vai 

anonimizējot personas datus). Papildus, Informācijas tehnoloģiju atbildīgais nodrošina 

datu apstrādātāju informēšanu, kas apstrādā personas datus Pārziņa uzdevumā, par 

izmaiņām veicamajā personas datu apstrādē,   pēc iespējas pārliecinoties par to, ka 

personas datu apstrādāji ir veikuši atbilstošas izmaiņas datu apstrādē, pie nosacījuma, ka 

to saņēmēju informēšanu ir iespējams veikt un tas neprasa nesamērīgas pūles. Par datu 

saņēmējiem netiek uzskatītas valsts/pašvaldības iestādes un tiesas, ja to tiesības saņemt 

konkrētos datus izriet no likuma. 

11.14. Informācijas tehnoloģiju atbildīgais un/vai attiecīgā Pārziņa struktūrvienība, kas 

atbilstoši šiem Noteikumiem apstrādā konkrētos personas datus papīra formā,  informē 

Personāla un lietvedības daļu par veiktajiem pasākumiem personas iebildumu pret datu 

apstrādi īstenošanai. 

11.15. Pēc informācijas saņemšanas par to, ka datu subjekta iebildumi ir īstenoti praksē 

un datu apstrāde vairs netiek veikta, Personāla un lietvedības daļa sagatavo pamatotu un 

argumentētu atbildi uz datu subjekta pieprasījumu, nodrošinot tā nodošanu datu 
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subjektam, ievērojot informācijas nodošanas aizsardzības pasākumus (ja tādi 

attiecināmi) un šajos Noteikumos noteiktos atbildes sniegšanas veidus un termiņus. 

 

12. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI PAR PERSONAS TIESĪBĀM NEBŪT AUTOMATĪZĒTU 

INDIVIDUĀLU LĒMUMU SUBJEKTAM 

 

I Sevišķie noteikumi par personas datiem, uz kuriem attiecas šajā nodaļā  

minētās tiesības, un šo tiesību raksturs 

  

12.1. Noteikumi attiecas uz tādu personas datu automatizētu apstrādi, tostarp 

profilēšanu, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskas sekas vai kas līdzīgā veidā 

ievērojami ietekmē datu subjektu un kas notiek bez cilvēka iesaistes. 

12.2. Datu subjektam ir tiesības nebūt par tāda lēmuma subjektu, kas balstīta tikai uz 

automatizētu apstrādi (bez cilvēka iesaistes), tostarp profilēšanu, ar būtisku ietekmi uz 

datu subjektu, kas rada tiesiskas sekas vai līdzīga veida ietekmi datu subjektam. 

12.3. Izņēmums Noteikumu 13.1. punktā noteiktām tiesībām ir gadījums, kad šāds 

lēmums: 

12.3.1. ir vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un Pārzini; 

12.3.2. ir atļauts saskaņā ar Latvijas Republikā piemērojamiem normatīvajiem aktiem, 

kuros noteikti pasākumu datu subjektu tiesību un leģitīmo interešu aizsardzībai; vai 

12.3.3. ir pamatots ar datu subjekta skaidri sniegtu piekrišanu. 

12.4. Gadījumā, ja ir iestājies vismaz viens no 13.3.punktā minētajiem gadījumiem, 

Datu subjekta pieprasījums ir jānoraida.  

12.5. Noteikumu 13.3. punktā noteiktā izņēmuma gadījumā lēmums nevar tikt pamatots 

ar īpašo kategoriju personas datiem jeb sensitīviem personas datiem, ciktāl nav iegūta 

datu subjekta piekrišana sensitīvo personas datu apstrādei vai apstrāde vajadzīga 

būtiskām sabiedrības interesēm, pamatojoties uz Latvijas Republikā piemērojamiem 

normatīvajiem aktiem un kuri paredz atbilstīgus pasākumus datu subjektu pamattiesību 

un interešu aizsardzībai. 

12.6. Datu subjekta tiesības nebūt par automatizēta individuāla lēmuma subjektu tiek 

īstenotas gan pēc noklusējuma, Pārzinim ievērojot Regulā un Noteikumos noteiktās 

prasības, gan pēc datu subjekta pieprasījuma, kas skar minēto tiesību, piemēram, 

pieprasījums cilvēka līdzdalībai automatizēta individuāla lēmuma pieņemšanā vai 

pieprasījums sniegt skaidrojumu par automatizētā individuālā lēmumā ietverto loģiku 

vai par datu subjekta tiesību un leģitīmo interešu aizsardzības pasākumiem. 

12.7. Pārzinis pēc noklusējuma nodrošina: 

12.7.1. pirms automatizētu lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, uzsākšanas, 

izvērtē tās ietekmi uz personas datu apstrādi un pārvaldību, atbilstību Regulas 

prasībām, kā arī ietekmi uz datu subjektu, nepieciešamības gadījumā veicot 

novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību (ja minētā apstrāde var radīt augustu 

risku fizisku personu tiesībām un brīvībām), lūdzot padomu personas datu 

aizsardzības speciālistam (ja tāds iecelts), kā arī nepieciešamības gadījumā veicot 

iepriekšēju apspriešanos ar Datu valsts inspekciju; 
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12.7.2. atbilstoši apstrādes raksturam, personu datu apstrādes risku un risku datu subjekta 

tiesībām, brīvībām un leģitīmām interesēm izvērtēšanu, kā arī izstrādā un piemēro 

risku mazinošos pasākumus (ja tādi attiecināmi); 

12.7.3. nodrošina datu subjektu informēšanu par automatizētu lēmumu pieņemšanu, 

tostarp profilēšanu, kā arī skaidru un jēgpilnu informāciju par tajā ietverto loģiku, 

ciktāl tas neaizskar citas personas intelektuālā īpašuma tiesības (t.sk., 

programmatūras autortiesības), iespējamām sekām attiecībā uz datu subjektu, īpašu 

uzmanību pievērošot gadījumos, kad ir paredzēta bērnu personas datu apstrāde. 

12.8. Lēmumu pieņemšanas procesā, kas balstīta tikai uz automatizētu personas datu 

apstrādi (bez cilvēka iesaistes), kas rada datu subjektam tiesiskas sekas vai līdzvērtīgi 

nozīmīgas sekas, Pārzinis nodrošina datu subjektam tiesības lūgt cilvēka līdzdalību 

lēmuma izvērtēšanā un pieņemšanā. Šādā gadījumā Pārzinis var aicināt datu subjektu 

iesniegt papildus informāciju, ja datu subjekts uzskata, ka šāda informācija var ietekmēt 

Pārziņa pieņemto lēmumu. Pārzinis pārskata automatizēti pieņemtu lēmumu, izvērtējot 

papildus iesniegto informāciju (ja datu subjekts tādu ir iesniedzis), izvērtē, vai 

automatizēti pieņemtais lēmums un pielietotais algoritms ir atbilstošs konkrētā situācijā, 

pēc iespējas papildus pārbaudot pieejamo informāciju, kas var ietekmēt lēmuma 

rezultātu. Pārzinis informē datu subjektu par lēmuma pārskatīšanas rezultātu. 

12.9. Pārzinis pēc noklusējuma nodrošina datu tiesību īstenošanu nebūt par 

automatizēta individuāla lēmuma (lēmums, kas pieņemts bez cilvēka iesaistes) subjektu 

saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību. 

12.10. Pārziņa darbinieks, kurš atbilstoši saviem amata pienākumiem, ir atbildīgs par 

iniciatīvas virzīšanu saistībā ar Pārziņa automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, 

tostarp profilēšanu, (turpmāk – Atbildīgais darbinieks) atbild par to, lai tiktu īstenoti 

Noteikumu 13.7. punktā noteiktie pasākumi, tai skaitā, risku mazinošie pasākumi, ja tādi 

noteikti. Pasākumu īstenošanas ietvaros, Atbildīgais darbinieks organizē darba grupu, 

iesaistot tajā nepieciešamos resursus, tai skaitā, juristus, Informāciju tehnoloģiju 

atbildīgos, Atbildīgajai nodaļas pārstāvjus un, nepieciešamības gadījumā, personas datu 

aizsardzības speciālistu. Darba grupas ietvaros tiek piesaistīti atbilstoši speciālisti, kas 

skaidrā un saprotamā veidā nodrošina informācijas nodošanu datu subjektiem Pārziņa 

piedāvātajos komunikācijas kanālos. 

12.11. Atbildīgais darbinieks nodrošina šajā nodaļā noteikto pasākumu īstenošanu pirms 

tiek uzsākts automatizēta individuāla lēmuma pieņemšanas, tostarp, profilēšanas 

process, par precīziem termiņiem, vienojoties ar vadību un darba grupu, kura īsteno 

piemērojamo pasākumu realizāciju. 

 

 

Direktore   /personiskais paraksts/   I.Ostrovska 

 

Sagatavoja: 

Datu aizsardzības speciālists A.Puksts 

Administratīvās nodaļas vadītājs I.Kozemjakins 


