Par publisko tiesību juridisko personu, to iestāžu un amatpersonu, kā arī citu valsts institūciju (publisko tiesību subjekts) pieļautajiem
Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasību pārkāpumiem un to novēršanu

N.p.k.

1

1

Publisko tiesību
subjekta nosaukums
(Publisko tiesību
juridiskas personas vai
citas valsts institūcijas
nosaukums, vai
amatpersonas amats)
2
Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Satiksmes uzraudzības
rotas jaunākais inspektors

Konstatētā
pārkāpuma būtība
(apstrādes
pamatprincipi,
datu subjekta
tiesības, pārziņa un
apstrādātāja
pienākumi u.c.)
3
apstrādes
pamatprincipi

2

Dundagas novada
pašvaldība

datu subjekta
tiesības, pārziņa
pienākums,
apstrādes
pamatprincipi

3

Rīgas namu pārvaldnieks,
SIA

pārziņa pienākums,
apstrādes
pamatprincipi

4

Rīgas namu pārvaldnieks,
SIA

pārziņa pienākums,
apstrādes
pamatprincipi

Valsts tiesu medicīnas
ekspertīzes centrs

datu subjekta
tiesības, pārziņa
pienākums,
apstrādes
pamatprincipi

5

VDAR
norma, kas
pārkāpta
(pants,
punkts,
apakšpunkts)

VDAR
58.panta
2.punktā
piemērotais
korektīvais
līdzeklis
(apakšpunkts)

Informācija
par
konstatētā
pārkāpuma
novēršanu (ir,
nav)

Lēmuma
pieņemšanas
datums
(datums,
mēnesis, gads)

Atkārtots
lēmums
(ir, nav)

Informācija par
pārsūdzēšanu un tās
rezultātiem (ir, nav, ja
ir, tad informācija par
pārsūdzēšanas
rezultātu)

4

5

6

7

8

9

VDAR 5.panta
1.pk. "a", "b"
apkšp., 6.panta
1.pk.

i

ir

29.01.2019.

nav

nav

d

ir

04.02.2019.

nav

nav

a

ir

26.02.2019.

nav

nav

a

ir

01.03.2019.

nav

nav

a

ir

16.04.2019.

nav

nav

VDAR 5.panta
1.pk. "a"
apkšp., 2.pk.,
12.panta 1.pk.,
37.panta 1.pk.
"a"apkš. un
7.pk.
VDAR 5.panta
1.pk. "a", "d"
apkš., 24.panta
1.pk.
VDAR 5.panta
1.pk. "a", "c",
apkšp.,
24.panta.1.pk.
VDAR 5.panta
1.pk. "a",
apkšp.,
12.panta 1.pk.,
13.panta 1. un
2.pk.

6

Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūra

pārziņa pienākums,
apstrādes
pamatprincipi

7

Pasažieru vilciens, AS

pārziņa pienākums,
apstrādes
pamatprincipi

Air Baltic Corporation,
AS

apstrādes
pamatprincipi, datu
subjekta tiesības,
pārziņa pienākums

Cēsu novada pašvaldība

apstrādes
pamatprincipi,
pārziņa pienākums

10

Valsts reģionālās
attīstības aģentūra

datu subjekta
tiesības, pārziņa
pienākums,
apstrādes
pamatprincipi

11

Latvijas Sporta federāciju
padome, biedrība

VDAR 5.panta
1.pk. "a", "f"
apkšp.,
24.panta.1.pk.,
34.panta 1.pk.
VDAR 5.panta
1.pk. "a", "c",
apkšp.,
24.panta.1.pk.
VDAR 5.panta
1.pk. "a", "b"
apkšp., 6.panta
1.pk., 17.panta
1.pk.
VDAR
5.panta. 1.pk.
"a", "b"
apkšp., 6.panta
1.pk.,
24.panta.1.pk.

e

ir

16.04.2019.

nav

nav

a

ir

31.05.2019.

nav

nav

a

ir

28.06.2019.

nav

nav

a

ir

01.07.2019.

nav

nav

VDAR 5.panta
1.pk. "a"
apkšp., 7.panta
3.pk.

a

ir

08.07.2019.

nav

nav

datu subjekta
tiesības, pārziņa
pienākums

VDAR
12.panta 1.,
2.,3., 4.pk.,
15.pants.

a, c

ir

20.09.2019.

nav

nav

12

Valsts policijas Galvenās
Kriminālpolicijas
pārvaldes
Kriminālizlūkošanas
vadības pārvaldes
3.nodaļas vecākais
inspektors

apstrādes
pamatprincipi

VDAR 5.panta
1.pk.
"a" , "b"
apkšp.,
6.panta 1.pk.

i

ir

24.09.2019.

nav

nav

13

Dundagas novada
pašvaldība

pārziņa pienākums

VDAR 5.panta
1.pk. "a", "c"
apkšp.

a, d

ir

30.09.2019.

nav

nav

8

9

