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GDPR ietekme uz 
Cilvēkresursu vadību



Kas ir Datakom?
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Ko nosaka Eiropas regula (ES) 2016/679

Ikvienam ir tiesības uz 
datu aizsardzību

Regula attiecas uz 
visiem

Apstrāde likumīga, 
godīga, saprotama

Datus apstrādāt droši, 
nesabojāt, nepazaudēt, 

neiznīcināt



Kas ir personas dati?

• Jebkura informācija, kas ļauj identificēt fizisku personu (4.pants):

• Vārds, uzvārds

• Identifikācijas numurs, 

• Atrašanās vietas dati, 

• Tiešsaistes identifikatori, 

• Fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās 

identitātes faktori.
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Personas datu īpašnieka tiesības?
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• Personas 
datu 
apstrādi

• Datus 
pārnest 
pie citiem

• Labot un 
dzēst datus 
par sevi

• Informācijas 
uzkrāšanas 
fakts un 
mērķi

Zināt Dzēst

IerobežotIzgūt

(15.-20.pants)



Kādu drošības līmeni uzturēt?

• Pārzinim jānodrošina atbilstoši risinājumi risku novēršanai (32.,33.pants)

• Apstrādes sistēmu nepārtrauktu konfidencialitāti, pieejamību, noturību.

• Laicīgi atjaunot datu pieejamību, ja noticis negadījums.

• Personas datu pseidonimizāciju un šifrēšanu.

• Ikgadēju procesu apstrādes drošības testēšanai.

• Datu aizsardzības pārkāpuma ziņošana bez kavēšanās – 72h laikā.
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Tipiskās problēmas
• Dokumentu nepilnīga iznīcināšana – nav «šredera»

• Personas datu publicēšana bez piekrišanas un iespējas atsaukt.
• E-pasta nosūtīšana ar visiem saņēmējiem «to:» laukā – ārpus uzņēmuma

• Darbinieku izsekošana, tos neinformējot 
• GPS, darba laiks, e-pasti, videonovērošana, sociālo tīklu novērošana.

• Liekas (ja nu noderēs) informācijas vākšana personas lietā.
• Pases kopēšana bez mērķa un likuma prasības.

• Nešifrētas ierīces nozaudēšana kurai bijusi piekļuve datiem.
• Neeksistējošas kontrole pār piekļuvēm personu datiem
• Neeksistējošs personas datu reģistrs
• Līgumos ar 3-jām pusēm nav atrunas par pārziņa/operatora lomām.



Pārkāpuma smagums un administratīvā 
atbildība
• Tiek administratīvi sodīta (4.pants):

• Nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai apstrādāto datu iznīcināšana, nozaudēšana, 
izpaušana vai piekļuve.

• Soda apmērs (83.pants):

• Brīdinājums 

• 2% no apgrozījuma vai līdz 10milj Eur

• 4% no apgrozījuma vai līdz 20milj Eur
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GDPR Atbilstības ieviešana
GAP analīze, 

riski pie esošās 
situācijas

Zems risks 
datu apstrādei

Izveidojam klientu 
datu privātuma 

politiku un apmācam 
darbiniekus

Nosakām drošs pēc 
noklusējuma prasības 
IT apkalpošanai vai 

izvēlamies ISO27000 
sertificētu ārpakalp.

Augsts risks 
datu apstrādei

Nosakām drošs pēc 
noklusējuma IT 

prasības

Ieviešam datu 
šifrēšanas prasības

Ieviešam datu 
apstrādes automatizētu 

reģistru

Uzstādām proaktīvu
kontroles sistēmu datu 
noplūdes / piekļuves 

reģistrēšanai

Izveidojam privātuma 
politiku, pārskatām 
līgumus, apmācības 

darbiniekiem

Nosakām Integritātes, 
konfidencialitātes un 
pieejamības prasības
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