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Mūsdienās internetu Eiropā ik dienu lieto 250 miljoni cilvēku. Mēs aizvien vairāk un vairāk dalāmies ar
saviem personas datiem — internetbankās, iepērkoties, sociālajos tīklos, kā arī elektroniskā veidā iesniedzot
nodokļu deklarācijas.
Šajā strauji mainīgajā digitālajā laikmetā ir jāgarantē jūsu tiesības
aizsargāt savus personas datus. Pastāv daudzi potenciālie riski,
piemēram, neatļauta datu izpaušana, identitātes zādzības vai ļaunprātīga
izmantošana tiešsaistē, un tie ir tikai daži piemēri.
Personas datu aizsardzība ir pamattiesības, kas tiek garantētas ikvienam
ES iedzīvotājam.
Jaunie datu aizsardzības noteikumi stāsies spēkā 2018. gada 25. maijā
un sniegs jums lielāku kontroli pār jūsu personas datiem un palielinās jūsu
drošību gan tiešsaistē, gan bezsaistē.

Kas ir personas dati?
Šie dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz
identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku personu,
piemēram, vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese,
e-pasta adrese, atrašanās vieta.
(Plašāka informācija Regulas 4. panta 1. punktā.)

JŪSU JAUNĀS TIESĪBAS
> Tiesības saņemt skaidru un saprotamu informāciju

par to, kas apstrādā jūsu datus, kādi dati tiek apstrādāti un kāpēc tie tiek apstrādāti
(Regulas 12.–14. pants).

> Tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem,
kuri ir kādas organizācijas rīcībā (Regulas 15. pants).

> T iesības pieprasīt, lai pakalpojumu
sniedzējs nosūtītu jūsu personas datus

citam pakalpojumu sniedzējam, piemēram, pārejot no viena
sociālā tīkla uz citu vai arī no viena mākoņpakalpojumu sniedzēja
pie cita (Regulas 20. pants).

>>

> “Tiesības tikt aizmirstam”. Jūs varēsiet pieprasīt dzēst jūsu personas

datus, ja vairs nevēlēsieties, ka tie tiek apstrādāti, un ja uzņēmumam nebūs leģitīma
iemesla tos glabāt. Piemēram, ja veicat meklēšanu tiešsaistē, ierakstot savu vārdu
un uzvārdu, un rezultātu sadaļā parādās saites uz kādu savulaik presē publicētu
rakstu par parādu, kuru jau sen esat samaksājis, jūs varēsiet pieprasīt meklēšanas
programmas nodrošinātājam dzēst šīs saites (ja vien neesat amatpersona vai
sabiedrības vispārējās intereses spēt piekļūt šai informācijai nav svarīgākas par
jūsu interesēm izņemt šo rakstu) (Regulas 17. pants).

> Gadījumos, kad uzņēmumiem ir vajadzīga jūsu piekrišana jūsu datu apstrādei,
tiem būs pienākums lūgt jums šādu piekrišanu un skaidri norādīt, kā jūsu personas
dati tiks izmantoti. Jūsu piekrišanai ir jābūt viennozīmīgai norādei par jūsu vēlmēm
un jābūt sniegtai skaidri apstiprinošas darbības veidā. Tādēļ uzņēmumi vairs
nevarēs slēpties aiz gariem juridiskiem noteikumiem, kurus jūs nemaz neesat
lasījis (Regulas 4. panta 11. punkts un 7 pants).

> Ja jūsu dati ir nozaudēti vai nozagti un ja šis datu aizsardzības

pārkāpums varētu jums radīt kaitējumu, uzņēmumam, kurš vainojams šajā
pārkāpumā, ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās informēt jūs un attiecīgo datu
aizsardzības uzraudzības iestādi. Ja uzņēmums to nedara, tam var piemērot soda
naudu. Uz to, cik svarīgas ir šīs jaunās tiesības, norāda nesenie uzbrukumi, piemēram,
WannaCry, Meltdown un Spectre, kā arī Uber lieta (Regulas 33. un 34. pants).

> Labāka bērnu aizsardzība tiešsaistē. Bērni var mazāk apzināties
risku un sekas, ko rada datu sniegšana, un ir mazāk informēti par savām tiesībām.
Tādēļ visa informācija, kas ir adresēta konkrēti bērnam, būs jāpielāgo, lai tā būtu
viegli saprotama, lietojot skaidru un vienkāršu valodu (Regulas 8. pants).

PLAŠĀKU INFORMĀCIJU PAR SAVĀM TIESĪBĀM, KAS PAREDZĒTAS
JAUNAJOS DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMOS, VARAT UZZINĀT
TIEŠSAISTĒ PIEEJAMAJOS NORĀDĪJUMOS:

europa.eu/dataprotection
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