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Eiropas Savienības Datu aizsardzības regula

Eiropas Parlaments šī gada 14. aprīlī atbalstīja jaunos Eiropas Savienības Datu 

aizsardzības tiesību aktus, kas reorganizē līdzšinējo regulu un dod iespēju paaugstināt 

datu aizsardzību un iespēju indivīdam kontrolēt iesniedzamo un publiskojamo datu 

sarakstu. 

Šī regula papildinās 1995. gadā izstrādāto tiesību aktu, un sniegs iedzīvotājiem lielāku 

kontroli pār savu privāto informāciju digitalizētājā pasaulē, viedtālruņos, sociālajos 

tīklos, internetbankās un citviet.  Jaunais regulējums stāsies spēkā 2018. gadā, un kopš 

tā brīža uzņēmējiem, pašvaldībām un fiziskām personām, kuras apstrādā personas 

privātos datus, būs tikai 2 gadu ilgs periods, lai ieviestu jaunās prasības.  

Jaunais regulējums sevī ietver:

• Tiesības labot vai dzēst datus, tostarp arī “tikt aizmirstam” attiecībā uz datiem, kas 

savākti bērna vecumā

Fiziskai personai jābūt tiesībām labot un dzēst savus iesniegtos datus, ja iesniegtie 

dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūku, kādos tie tika vākti. Šis nosacījums ir 

būtisks attiecībā uz datiem, kuri ir sniegti bērna vecumā, neapzinoties tālākos riskus 

to izmantošanā, bet neatkarīgi no tā kādā vecumā sniegti dati, jābūt iespējamībai tos 

dzēst. Lai stiprinātu “tiesības tikt aizmirstam” tiešsaistes vidē, arī tiesības uz datu dzēšanu 

jāpaplašina tā, lai pārzinim, kurš ir publiskojis personas datus, būtu pienākums informēt 

pārziņus, kuri apstrādā šādus datus, par to, ka ir jādzēš visas saites uz šiem personas 

datiem vai minēto personas datu kopijas vai atveidojumi.

• Prasība saņemt “skaidri apstiprinošu piekrišanu” privāto datu apstrādei

Ja apstrāde pamatojas uz datu subjekta piekrišanu, tad pārzinim būtu skaidri jānorāda, 

ka datu sniedzējs piekrīt savu privāto datu apstrādei. 

• Tiesības zināt, ja Jūsu dati ir uzlauzti

Ja uz personu datu aizsardzības pārkāpumu nereaģē savlaicīgi, tad tas var nodarīt lielu 

morālo, materiālo un fizisko kaitējumu. Tādēļ, tiklīdz datu pārzinim ir kļuvis zināms, ka 

noticis personas datu aizsardzības pārkāpums, pārzinim bez nepamatotas kavēšanās 

un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums ir kļuvis zināms, 

jāpaziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu kompetentajai uzraudzības 

iestādei.
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Ja to nevar paveikt 72 stundu laikā, paziņojumam jāpievieno paskaidrojums par 

kavēšanās iemesliem, un informāciju var sniegt pa posmiem bez nepamatotas 

turpmākas kavēšanās.

• Plašāku un skaidrāku informāciju par datu apstrādi

Pārredzamības principa pamatā ir prasība, ka visai informācijai, kas adresēta sabiedrībai 

vai datu subjektam, jābūt kodolīgai, viegli pieejamai un saprotamai, skaidrā un vienkāršā 

valodā un papildus – vajadzības gadījumā – vizualizēt. Īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad 

informācija un saziņa notiek ar bērnu.

• Stingrāki naudas sodi par datu aizsardzības regulas pārkāpšanu

Līdz 4% no uzņēmuma apgrozījuma pasaulē vai naudas sods līdz 20 miljoniem eiro. 


