
 

 

 

Personas datu apstrāde – grābekļi, 

uz kuriem labāk nekāpt 
 

 

 
Rīgas domes Labklājības 

departamenta  

Juridiskās nodaļas vadītāja  

Laura Kalniņa 



• Darbības ar jebkādu informāciju, kas attiecas uz identificētu 

vai identificējamu fizisko personu: 

• datu vākšana, reģistrēšana, ievadīšana, glabāšana, 

sakārtošana,  

• pārveidošana, izmantošana, nodošana, pārraidīšana un 

izpaušana,  

• bloķēšana vai dzēšana 

 

Īpašās kategorijas – sensitīvie personas dati, personas 

kods 

 

Personas datu apstrāde 

22.05.2017 



Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.pants 

 

Visbiežāk piemērojamie : 

• datu subjekta piekrišana 

• apstrāde izriet no līgumsaistībām vai, lai noslēgtu attiecīgu 

līgumu 

• datu apstrāde nepieciešama pārzinim likumā noteikto 

pienākumu veikšanai 

• datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta 

vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību 

 

22.05.2017 

Personas datu apstrādes pamatojums 



Drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek: 

• nejauša vai nelikumīga  

• nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas 

datu 

• iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, 

neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem 

 

Personas datu aizsardzības pārkāpums 

22.05.2017 



 

 

 

 

 

 

 Sociālo darbinieku darbs personas datu apstrādē 

22.05.2017 



22.05.2017 

Kļūdas elektronisko  

datu apstrādē 
 

Informācijas iegūšana no sistēmas tādām vajadzībām, kas 

nav saistītas ar tiešo pienākumu izpildīšanu 

Personiskām vajadzībām 

Izpildot kolēģu lūgumus 

Informācijas pārbaude bez pierādāmas piekrišanas 

E-pasta nosūtīšana vairākiem adresātiem, atklājot visu 

saņēmēju e-pasta adreses 

Savu datu apstrāde 

Neatslēgšanās no sistēmas/tīkla  

Paroles nodošana vai nevērīga glabāšana 

 

 

 



Dokumenta nosūtīšana uz citu adresi vai atklājot citu 

adresātu datus 

Personas koda norādīšana uz aploksnes vai vēstules 

saturā 

Neaizlīmētas aploksnes nosūtīšana 

Dokumentu glabāšana nepiemērotās vietās 

Dokumentu nepilnīga iznīcināšana 

Izmešana  

Atkārtota izmantošana 

Dokumentu pārvadāšana 

Fotogrāfiju izmantošana ilustratīvos nolūkos 

 
22.05.2017 

Kļūdas 

drukāto datu apstrādē 



22.05.2017 

Kļūdas 

datu apstrādē mutvārdos 
 

Informācijas par klientu izpaušana citām personām-

Kolēģiem, tuviniekiem, amatpersonām, iestādēm 

 

Informācijas sniegšana nepārliecinoties par saņēmēja 

identitāti 

 

Skaļa saruna 

 

Intervijas masu informācijas līdzekļiem: 

Vienīgi, ja darba devējs ir devis pilnvarojumu 

Tikai vispārīgi, bez norādēm - identifikatoriem 

 

 
 

 



22.05.2017 

 

 

• Sekojiet datu apjomam 

 

• Uzdodiet kontroles jautājumus 

 

• Pirms «meklēt» vai «sūtīt» nospiešanas, pārbaudiet  

 

• Rūpējieties par pierādījumiem 
 

 

 

Galvenie principi 



  
  

Paldies par uzmanību! 

22.05.2017 


