
VDAR ieviešana Latvijā

Daiga Avdejanova
Datu valsts inspekcijas direktore

E-pasts: Daiga.Avdejanova@dvi.gov.lv ; tālrunis: 67223131

mailto:Daiga.Avdejanova@dvi.gov.lv


• Vispārīgā datu aizsardzības regula (Datu regula) –
2018.gada 25.maijs

• Fizisko personu datu apstrādes likums – 2018.gada 
5.jūlijs.

Normatīvais regulējums

Mazināts administratīvais slogs - no 25.05.2018. personas datu apstrādes reģistrācija DVI 

nav jāveic.



Latvijas uzņēmēju aptaujas rezultāti

2019. gada jūlijs

Uzņēmēju informētība par vispārīgo datu 

aizsardzības regulu

un pieredze ar tās prasību nodrošināšanu

Apsekojums tika veikts projekta Nr.814774 "Vispārīgā datu aizsardzības regula –

iespējas un atbildība mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU); tiesības un riski 

nepilngadīgām personām” (DPSME) ietvaros.



➢ 48% nodrošināta atbilstība Regulas prasībām, 34% vēl veicami darbi, 13% uzņēmumu nekas nav 

darīts.

➢ 80% uzņēmēju aptaujā norādījuši, ka viņi un uzņēmuma darbinieki skaidri zina, kāds tiesiskais pamats 

ir uzņēmumā veiktajai personas datu apstrādei, turpretī 15% to nezina.

➢ šķēršļi Regulas ieviešanā identificēti - ar klientu un sadarbības partneru datu apstrādi (20%), 

informācijas uzglabāšanas un apstrādes tehnoloģijām (12%), personāla (darbinieku) datiem (11%) un 

citām datubāzēm (6%). 

➢ 76% uzņēmēju dod iespēju atsaukt vai nesniegt piekrišanu personas datu apstrādei bez jebkādu 

negatīvu seku iestāšanās, turpretī 20% šādu iespēju nedod.

➢ 75% uzņēmumu informē datu subjektus par viņu datu apstrādi, turpretī 18% to nedara.

➢ Uzņēmēji izrādīja interesi šādos jautājumos:

• Ko nozīmē personas "tiesības tikt aizmirstam" (interesē: 54%);

• Kādos gadījumos uzņēmumi drīkst nodot trešajām personām uzņēmuma rīcībā esošos personas datus (53%);

• Kādos gadījumos personas datus drīkst apstrādāt bez piekrišanas (53%).



Uzņēmēju informētība par Latvijas valsts iestādi, kas veic personas 

datu aizsardzības uzraudzību
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A5. "Vai Jūs zinājāt, ka Latvijā ir valsts iestāde, kura veic personas datu aizsardzības uzraudzību?"

Bāze: visi respondenti, n=400
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lēmumi
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26 gadījumos piemērots sods:

• naudas sods – 12 gadījumos;

• izteikts brīdinājums – 14 gadījumos.

12 gadījumos piemērots sods:

• naudas sods – 7 gadījumos;

• izteikts brīdinājums – 5 gadījumos.



• 2018.gads naudas soda intervāls svārstās no 70 līdz 2000 euro.

• uz 2019.gada 1.novembri naudas soda intervāls svārstās no 300 līdz 7000 euro.

!!!08.11.2019. DVI piemēroja naudas sods 150 000 euro apmērā internetveikalam

par nelikumīgu datu apstrādi, neievērojot datu apstrādes pamatprincipus un datu

subjekta (personas) tiesības Regulas kontekstā.

Nosakot sodu, DVI ņēma vērā Regulā noteiktos šādus elementus: pārkāpuma būtību,

ilgumu un sadarbības pakāpi ar uzraudzības iestādi, ietekmēto datu subjektu skaitu,

komersanta apgrozījumu iepriekšējā finanšu gadā un citus (Regulas 83.panta 5.punkta

“a” un “b” apakšpunkti).

Piemēroto naudas sodu apmērs 



«Konsultē vispirms» princips

32 gadījumos

2018

174 gadījumos

2019
(uz 01.11.2019.)

Konstatējot maznozīmīgu pārkāpumu DVI, izmantojot Datu regulas 58.panta 2.punkta

a) apakšpunktā noteiktās korektīvās pilnvaras, piemēro «Konsultē vispirms» principu

un aicina pārziņus novērst nepilnības personas datu apstrādē un aizsardzībā.



Personas datu aizsardzības pārkāpuma 
paziņošana uzraudzības iestādei

Datu regulas 33.pants – līdz 72 h

462018 942019
(uz 

01.11.2019.)

Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā pārzinis bez nepamatotas kavēšanās un, ja

iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tam kļuvis zināms, paziņo par

personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei.



«Vienas pieturas aģentūras» principa ieviešana

Efektīva Kolēģijas darba nodrošināšanai Eiropas Datu aizsardzības kolēģija ieviesa iekšējo lietvedības

sistēmu (IMI). Sistēma izstrādāta Datu regulas VII nodaļas noteikto uzdevumu realizācijai, lai

padarītu efektīvāku "vienas pieturas aģentūras" principa ieviešanu, kā arī veicinātu konsekventu Datu

regulas piemērošanu starp dalībvalstīm.

Raksturojums par Latvijas līdzdalību pārbaudes lietās Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas iekšējā lietvedības sistēmā.
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Telefonkonsultācijas

Klātienes konsultācijas

Rakstveida konsultācijas
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Paldies par uzmanību!

Daiga Avdejanova

Datu valsts inspekcijas direktore

E-pasts: Daiga.Avdejanova@dvi.gov.lv; 

Tālrunis: 67223131 
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