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Vispārīgā datu aizsardzības
regula

Tieši piemērojama sākot ar 25.05.2018.

05.07.2018. stājās spēkā Fizisko personu datu apstrādes likums

Plašākas datu subjektu / biedru tiesības

Datu subjektu / biedru informēšana

Lielāka pārziņa / arodbiedrības atbildība, vairāk pienākumu

Arodbiedrība NAV izņēmums !!!



Termini

Pārzinis – nosaka mērķus un apstrādes līdzekļus

(var būt likumā noteikti mērķi un līdzekļi, pienākumi)

Datu subjekts – identificēta vai
identificējama dzīva, fiziska persona

Apstrādātājs – pārziņa vārdā apstrādā datus
(nav pārziņa darbinieks)



KAS IR PERSONAS DATI?



Personas dati

Jebkāda informācija, kas attiecas uz
identificētu vai identificējamu dzīvu fizisku
personu:

 Piemēram: vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese, ģimenes stāvoklis, bērni, 
darba vieta, darba stāžs, disciplinārsodi, telefona
numurs, fotoattēls, darba samaksa, e-pasta 
adrese, IP adrese u.c.



Īpašo kategoriju personas dati

- Piederība arodbiedrībai

- Dati par veselības stāvokli

Īpaši aizsargājami, jo var radīt nopietnu risku
pamattiesībām un brīvībām, diskriminācijas risks, var radīt
fizisku, materiālu vai nemateriālu kaitējumu



Personas datu apstrāde

Jebkura ar personas datiem veikta darbība
vai darbību kopums

Piemēram, ievākšana, izpaušana, glabāšana, dzēšana u.c.

Jebkādā formātā - elektroniski, papīra
formātā, skaņas formātā, attēla formātā



Personas datu apstrāde
Iesniegums par uzņemšanu arodbiedrībā
Biedru uzskaite
Biedru karte
Materiālā palīdzība, Juridiskā palīdzība
Apdrošināšana
Lietvedības sistēma, e-pasta sarakste
Paziņojumu sūtīšana / Lojalitātes programma
Pasākumu fotogrāfēšana, Videonovērošana
Mājaslapa, avīze, FB konts u.c.

Visi personas dati, kas jums kā darbinieku pārstāvim ir par 
biedriem, būs īpašās kategorijas dati, jo tie attiecas uz
biedriem



Datu apstrādes principi

Likumīgi, godprātīgi
Konkrēts, leģitīms mērķis
Adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas 
nepieciešams atbilstoši mērķim
Precīzi un atjaunināti
Glabā ne ilgāk kā tas nepieciešams
Atbilstoša drošība



Tiesiskais pamats

“parasto datu” apstrāde

Īpašās kategorijas personas datu apstrāde



“Parasto” personas datu apstrāde -
VDAR 6.pants

 Piekrišana
 Līguma (ar biedru) noslēgšanai, izpilde
 Pārziņa juridiska pienākuma izpilde
 Lai aizsargātu fiziskas personas vitāli svarīgas

intereses
 Uzdevuma, ko veic sab.interesēs, izpilde vai

pārziņa oficiālas pilnvaras īstenošana
 Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu

ievērošana



Īpašo kategoriju personas datu
apstrāde – VDAR 9.pants

 Celtu, īstenotu, aizstāvētu likumīgas prasības
 Datu subjekts apzināti publiskojis datus
 Aizsargātu fiz.personas vitāli svarīgas intereses (ja 

datu subjects nav spējīgs dot savu piekrišanu)
 Būtisku sabiedrības interešu dēļ
 Profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, 

darbnespējas novērtēšanai un tml.
 Sabiedrības interešu dēļ sabiedrības veselības jomā
 Arhivēšanas nolūkos



Īpašo kategoriju datu apstrādes
tiesiskais pamats – VDAR 9.pants

 Piekrišana

Piemēram:
1) vēršanās pie darba devēja, lai atrisinātu kādu darba strīdu, 
noskaidrotu apstākļus un tml.;
2) fotogrāfijas izvietošana mārketinga materiālos;
3) Dalība konkursā, loterijā, sporta spēlēs un tml.



Īpašo kategoriju datu apstrādes
tiesiskais pamats – VDAR 9.pants

Politisku, filozofisku, reliģisku vai ar arodbiedrībām
saistītu mērķi, ar nosacījumu, ka apstrāde attiecas tikai
uz struktūras locekļiem, bijušajiem locekļiem, vai
personām, kas uztur regulārus sakarus saistībā ar tās
nolūkiem.



Arodbiedrības mērķi:
1) Biedrību un nodibinājumu likuma:
• 2.pants – (1) Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas 

nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas 
gūšanas rakstura;

• 25.pants – (2) Biedrība statūtos norāda [..] biedrības mērķi.
1) Arodbiedrību likuma 2.pants - Arodbiedrību darbību regulē šis 

likums, Biedrību un nodibinājuma likuma noteikumi par biedrībām, 
ciktāl šis likums nenosaka citādi, kā arī arodbiedrību statūti.

2) Arodbiedrību likuma 3.pants - lai pārstāvētu un aizstāvētu 
strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās tiesības 
un intereses;

3) Arodbiedrību likuma 14.pants – (1) Arodbiedrībai ir tiesības kā 
papilddarbību veikt ar tās īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu 
saistītu saimniecisko darbību, kā arī citu saimniecisko darbību, lai 
sasniegtu savu mērķi. (2) Arodbiedrības ienākumus drīkst izmantot 
vienīgi statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai;

4) STATŪTI



Īpašo kategoriju datu apstrādes
tiesiskais pamats – VDAR 9.pants

(1) Arodbiedrības pienākumu realizēšana, (2) 
arodbiedrības tiesību vai (3) biedra tiesību īstenošana
nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un 
soc.aizsardzības jomā, ciktāl to pieļauj tiesību akti vai
koplīgums.



Arodbiedrības tiesības

Arodbiedrības likuma 2.pants – (3) Arodbiedrībām ir tiesības savos 
statūtos noteikt [..] tiesības un pienākumus.
Arodbiedrību likuma 12.pants – (1) Arodbiedrībām, pārstāvot un 
aizstāvot strādājošo darba, ekonomiskās, sociālās un profesionālās 
intereses, ir tiesības veikt kolektīvas pārrunas, saņemt informāciju 
un konsultēties ar darba devējiem, darba devēju organizācijām un to 
apvienībām, slēgt darba koplīgumus (ģenerālvienošanās), pieteikt 
streikus, kā arī īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
Arodbiedrību likuma 14.pants – (1) Arodbiedrībai ir tiesības kā 
papilddarbību veikt ar tās īpašuma uzturēšanu vai izmantošanu 
saistītu saimniecisko darbību, kā arī citu saimniecisko darbību, lai 
sasniegtu savu mērķi.
Darba likuma 11.pants
Civillikums – slēgt līgumus

u.c.



Arodbiedrības pienākumi

Likumi (par grāmatvedību u.c.)
Arodbiedrību likuma 13.pants – (3) Arodbiedrības 
pilnvaroto amatpersonu tiesības un pienākumus nosaka 
likumi, kas regulē strādājošo pārstāvību, kā arī darba 
koplīgums vai cita darba devēja un arodbiedrības 
vienošanās.
Darba likuma 110.pants (2)
Statūti
Darba koplīgumi, ģenerālvienošanās



Biedra tiesības

Arodbiedrības likuma 2.pants – (3) Arodbiedrībām ir 
tiesības savos statūtos noteikt [..] biedru tiesības un 
pienākumus.
Statūti
Iekšējie normatīvie akti
Līgumi
Likumi

u.c.



Pārziņa pienākumi

Pārzinis ir atbildīgs par datu apstrādi atbilstoši
principiem, tiesiskajiem pamatiem
Īsteno atbilstošu datu aizsardzības politiku
Veic nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos
drošības pasākumus
Respektē datu subjekta tiesības

Ar datu subjekta piekrišanu nevar mazināt pārziņa
pienākumu un atbildības apmēru, apjomu!



SITUĀCIJAS APZINĀŠANA

a) Kādi dati jums ir?
b) Kāpēc jums tie ir?
c) Vai jums tos vajag?
d) Kā jūs tos ieguvāt?
e) Cik ilgi jūs tos glabāsiet?
f) Vai dati ir drošībā?
g) Vai jūs tos nododat trešajām personām?
h) Vai apstrādi veicat ES/EEZ?

Uzskaite ļaus dokumentēt un parādīt arodbiedrības atbilstību VDAR, 
labot nepareizus datus, novērst nepamatotu apstrādi. 
Palīdzēs apstrādes darbību apzināšanai un reģistrēšanai.



Arodbiedrības rīcībā esošie dati
Biedru saraksti
Kontaktinformācija
Mantas stāvoklis
Korespondence, iesniegumi utt.
Darba samaksas apmērs
Kvalifikācija, darba rezultāti, t.sk. disciplinārsodi
Veselības dati
Ģimenes stāvoklis
Hobiji, vaļasprieki

PLAŠS UN AIZSARGĀJAMS INFORMĀCIJAS APJOMS!



Atbilstība VDAR

Personas datu apstrādes, aizsardzības un 
informācijas drošības politika

Biedru datu apstrāde:
Detalizētāks iesniegums par iestāšanos arodb.
Paziņojums par datu apstrādi

Piekrišana (paziņojumiem, mārketinga pasākumiem u.c.)



Atbilstība VDAR

Cilvēkresursu vadība:
 Privātuma paziņojums darbiniekiem, vēlētām amatp.
 Darbinieku ierīču, interneta un citu veidu uzraudzība, 

piekļuve darbinieku failiem un komunikācijai
 Personāla, vēlēto amatpersonu apmācība

Brīdinājums par Videonovērošanu
Sadarbības partneru datu apstrāde (līgumi)
Datu subjektu pieprasījumu izskatīšana un 
izpilde (1 mēnesis) 



Atbilstība VDAR

Pārskatatbildības (principu) nodrošināšana:

 Apstrādes (mērķu) reģistra vešana (VDAR 30.p.)

 Datu aizsardzības speciālista norīkošana (VDAR 37.p.)

 Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (VDAR 35.p.)

 Leģitīmu interešu novērtējums (VDAR 6.P.)



Atbilstība VDAR
Tehniskās un organizatoriskās prasības 
(VDAR 32.p.):

Anonimizācija, pseidonimizācija
Datu šifrēšana, piekļuves ierobežošana
Datu aizsardzības pārkāpumu novēršanas plāns

Datu glabāšanas, arhivēšanas, 
iznīcināšanas kārtība (lietvedības not.)



Atbilstība VDAR

Datu aizsardzības pārkāpumi:

Reaģēšana un ziņošana par pārkāpumu 72h 
laikā;

Pārkāpumu reģistrs;
Pārkāpuma paziņojuma veidlapa DVI un datu 

subjektiem.



Pārziņa pienākumi

Darba līgumu, amata aprakstu
pārskatīšana

Līgumi ar datu apstrādātājiem



Drošība

• Pamatprincips – droša datu apstrāde (32.p.)

• Aizsargāt no neautorizētas piekļuves
• Konfidencialitāte
• Nepārtraukta novērtēšana



Pārziņa atbildība

Naudas sodi (līdz EUR 20 milj. vai 4% no 
gada apgrozījuma pasaulē)
Datu subjektu prasības par kompensācijas
saņemšanu par nodarīto kaitējumu
Dalībvalsts var noteikt papildus sankcijas
Pārkāpumu novēršana
Ziņošana par pārkāpumu



Prakse
Iesniegums par iestāšanos
Iesniegums par biedru naudas ieturēšanu, maksāšanu
Izgītību apliecinošu dokumentu kopēšana
Miršanas apliecību, bērna dzimšanas apliecību
kopēšana
Pasu, ID karšu kopēšana
Atsauksmes par darbiniekiem
Paroles (telefoniem, e-pastiem, datoriem)
Pombūtnes iemesli
Fotogrāfēšana
Dokumentu dzēšana, izmešana gružkastē
E-pastu pārsūtīšana uz privātajiem e-pastiem, BCC
Dokumentu nodošana ģim.locekļiem



PRAKSE

Centralizēta biedru naudas maksāšana
Informācijas apmaiņa ar darba devēju
Darba koplīgumu saturs
Materiālā palīdzība, juridiskā palīdzība, 
apdrošināšana
Pasākumu fotogrāfēšana? Avīzei, www?



Datu subjektu tiesības
Tiesības būt informētam (13.,14.p.)
Tiesības piekļūt saviem datiem (15.p.) 
Tiesības labot savus datus (16.p.)
Tiesības dzēst savus datus (17.p.)
Tiesības ierobežot savu datu apstrādi (18.p.)
Tiesības uz datu pārnesamību (20.p.)
Tiesības iebilst (21.p.)
Tiesības attiecībā uz automatizētu lēmumu
pieņemšanu un profilēšanu (22.p.)

BIEDRU TIESĪBU IZMANTOŠANA – DRAUDS 
DARBA DEVĒJAM?



“Talka” galvā

Datu aizsardzība, privātums un drošība



Paldies par uzmanību!


