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ABC (manus datus apstrādā) 

Kapēcīša tests 

 

A) Kas?  

B) Kā? 

C) Kāpēc (saskaņā ar ko)? 

D) Kādus? 

E) Kur? 

F) Ar ko? 

 

 



Tiesības 
(Pašlaik) 

• Pirms savu datu nodošanas saņemt informāciju par plānoto to 
apstrādi (FPDAL 8.panta pirmā daļa)  

• kas ir pārzinis, kāds ir apstrādes mērķis 

• Ja dati nav iegūti no datu subjekta, tad, izpaužot tos trešajai 
personai, datu subjekts ir jāinformē (FPDAL 9.panta pirmā daļa) 

• kas ir pārzinis, kāds ir apstrādes mērķis 

 

• Pieprasīt informāciju par savu datu apstrādi (FPDAL 8.panta otrā 
daļa, 9.panta otrā daļa un 15.pants) – KĀDI dati ir pie pārziņa, 
KUR iegūti, KAM nodoti, kāds ir apstrādes PAMATS un MĒRĶIS 
u.c.  

• Pieprasītā informācija ir jāsniedz mēneša laikā pēc pieprasījuma 
saņemšanas, rakstveidā un bez maksas.  

• Būtiski ir pārliecināties par datu subjekta identitāti. 
 



Tiesības  
(Pašlaik) 

• Pieprasīt savu datu labošanu, papildināšanu, apstrādes 
pārtraukšanu (FPDAL 16., 19.pants) 

• Tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja pārzinis nepilda 
FPDAL 15., 16., 19.pantā noteiktos pienākumus (FPDAL 
20.pants) 

• Tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu FPDAL pārkāpuma 
gadījumā (FPDAL 32.pants) 

• Datu subjekta tiesības var tikt ierobežotas normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā 
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VIDEONOVĒROŠANA 
Mērķis: Noziedzīgu nodarījumu 
novēršana un atklāšana saistībā 

ar īpašuma aizsardzību 
•   

Pārzinis: (uzņēmuma nosaukums) 

Juridiskā adrese: (adrese) 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEONOVĒROŠANA 

Mērķis: Noziedzīgu nodarījumu 
novēršana un atklāšana saistībā 
ar īpašuma aizsardzību 

Pārzinis: (uzņēmuma nosaukums) 

Tiesiskais pamats: 

Leģitīmās intereses: 

Datu aizsardzības speciālists: 

Datu saņēmēji: 

Datu nodošana uz trešo valsti: 

Juridiskā adrese: (adrese) 

 

 



Papildus sniedzamā informācija 

Pašlaik, ja datu subjekts prasa 

• Iespējamie datu saņēmēji 

• Datu subjekta tiesības piekļūt 
datiem un izdarīt tajos 
labojumus 

• Atbildes sniegšanas brīvprātība, 
sekas 

• Tiesiskais pamats 

Saskaņā ar regulu šī informācija 
sniedzama datu iegūšanas laikā 

• Datu uzglabāšanas ilgums 

• Par tiesībām piekļūt saviem 
datiem, kā arī uz datu 
pārnesamību 

• Tiesības atsaukt piekrišanu 

• Tiesības iesniegt sūdzību 
uzraudzības iestādei 

• Par pienākumu personas datus 
sniegt un sekām 

• Automatizēta lēmuma 
pieņemšana 



 
 

Paldies par uzmanību! 
 

Datu valsts inspekcija  

Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011 

 

Konsultācijas un informāciju pa tālruni sniedz darba dienās no plkst. 
13.00 līdz 15.00 

Tel.: 67223131 

Fakss: 67223556 

 

E-pasts: info@dvi.gov.lv 

www.dvi.gov.lv 

 

mailto:info@dvi.gov.lv
mailto:info@dvi.gov.lv

