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#DVIskaidro "Biometrijas datu apstrādi mazumtirdzniecībā"
Uzņēmējiem, īpaši mazumtirdzniecībā ir aktualizējies jautājums par drošības
vai mārketinga nolūkos veiktu sejas atpazīšanas tehnoloģijas izmantošanu.
Sejas atpazīšanas tehnoloģija izmanto cilvēku…
05.03.2021.

#DVIskaidro “Darbinieku aptauja par gatavību vakcinēties pret
Covid-19”
Datu valsts inspekcija arvien biežāk saņem darbinieku jautājumus par darba
devēja veiktajām aptaujām, kuras mērķis ir uzzināt nodarbināto attieksmi
par gatavību vakcinēties pret Covid-19. Pēc…
08.03.2021.

#DVIskaidro “Darbinieku saraksts Covid-19 vakcīnas
saņemšanai”
Datu valsts inspekcija, atbildot uz iedzīvotāju uzdoto jautājumu “Vai pastāv
tiesiskais pamats personas datu apstrādei, kuru veic darba devējs, lai
noskaidrotu darbinieku attieksmi par gatavību…
11.03.2021.

#DVIskaidro “Atbildīgās personas identificējošas informācijas
izvietošana tirdzniecības vietā”
Datu valsts inspekcija, atbildot uz iedzīvotāju jautājumiem saistībā ar darba
devēja (tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus paviljonos) rīcību,
izvietojot informāciju (vārdu, uzvārdu,…
12.03.2021.

#DVIskaidro “Apliecinājums par Covid-19 vakcinācijas statusu”
Pagājušais gads, pasaulē un arī Latvijā Covid-19 infekcijas izplatības ietekmē
ir raisījis daudzus un dažādus jautājumus tieši par veselības datu apstrādi
darba vietā – cik daudz un ko tieši darba…
15.03.2021.

Jaunumi

Ziņas

#DVIskaidro “Darbinieku videonovērošana attālinātā darba
process"
Pagājušais gads ieviesa daudz pārmaiņas ierastajā darba organizēšanas
procesā un darba vidē. Ja iepriekš darba process noritēja klātienē un darbu
veicām darba vietā, tad šobrīd darbs norit tiešsaistē…
19.03.2021.

#DVIskaidro “Vai Datu valsts inspekcijai ir “datu bāze”, kas satur
informāciju par citu personu veiktām personas datu
apstrādēm?”
Datu valsts inspekcijas darbības mērķis ir aizsargāt cilvēka pamattiesības un
pamatbrīvības datu aizsardzības jomā, konsultēt iedzīvotājus un
organizācijas, kā arī uzraudzīt kā tiek apstrādāti…
26.03.2021.

#DVIskaidro "Vai man ir jāpārtrauc fotografēt, ja kāda persona,
kura atrodas publiskajā vietā sauc “Tūlīt izdzēs!” ?"
Pēdējo trīs gadu laikā Vispārīgā datu aizsardzības regula un Datu valsts
inspekcija sabiedrībā tiek izmantots kā iebiedēšanas rīks, kuru izmanto
ikviens, kurš kādreiz ir dzirdējis par personas datu…
09.04.2021.

Jaunumi

Ziņas

#DVIskaidro "Vai man ir tiesības lūgt dzēst datus (“tikt
aizmirstam”), ja personas dati vairs nav nepieciešami?"
21.gadsimtā digitālais laikmets ir radījis mums iespēju iepirkties, sazināties,
lasīt grāmatas un mācīties tiešsaistē - izmantojot automatizētu rīku
palīdzību. Bieži pakalpojums pieejams tiešā…
16.04.2021.

https://www.dvi.gov.lv/lv/dviskaidro

