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Spēkā ir stājies jauns personas datu aizsardzības regulējums – jauni pienākumi ikvienam.
Kuras personas un kādā veidā ietekmēs jaunais personas datu aizsardzības regulējums –
Vispārīgā datu aizsardzības regula1?

Ko paredz regula?
Regula paredz kārtību un nosacījumus
personas datu apstrādei - jebkurai
darbībai, kura tiek veikta ar informāciju par
fiziskām personām.

Kad regula būs jāpiemēro?
Regula ir pieņemta un stājusies spēkā
2016. gada pavasarī, un tā būs jāpiemēro
no 2018. gada 25. maija.

Būtiskākās izmaiņas

Kuras personas visvairāk ietekmēs
regula? Regula būtiski skars ikviena
komersanta, organizācijas, kā arī visu
valsts un pašvaldību iestāžu darbību,
paredzot tiem jaunus pienākumus.

Vai jau šobrīd kaut kas ir jādara?
Regula paredz būtiskas izmaiņas esošajā
regulējumā, līdz ar to jāsāk gatavoties
savlaicīgi, vislabāk – jau šobrīd.

To radītā ietekme - piemēri

Būtiski palielināts fiziskām personām (datu
subjektiem) automātiski sniedzamo
paskaidrojumu, kāpēc dati tiek iegūti, apjoms

Jāveic izmaiņas iesniegumu, līgumu formās, kā
arī anketās, ar kurām no fiziskām personām tiek
iegūti personas dati. Jāapmāca darbinieki.

Jāpārkārto iekšējās procedūras atbilstoši
regulas prasībām – jaunu datu subjekta tiesību
un datu drošības nodrošināšanai

Jāievieš jaunās procedūras, jāinformē un
jāapmāca darbinieki.

Jauns princips – jāspēj pierādīt, ka datu
aizsardzības prasības ir izpildītas, arī tad, ja
nav konstatēts pārkāpums vai saņemta
sūdzība

Visiem regulā paredzētajiem pienākumiem un to
īstenošanas procedūrām ir jābūt noteiktām
iekšējos noteikumos, kārtībās, kodeksos utt.

Efektīvāks regulas uzraudzības mehānisms,
tai skaitā lielāki sodi par pārkāpumiem

Personas datu aizsardzībai jākļūst par vienu no
komersanta, organizācijas vai iestādes
prioritātēm, tādā veidā nodrošinot izvairīšanos no
kaitējuma reputācijai, iespējamajiem sodiem un
citiem zaudējumiem.

1Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Kā sagatavoties regulas piemērošanai?
Lai komersanti, organizācijas un iestādes varētu būt droši par savas rīcības atbilstību regulai, iesakām
savlaicīgi sagatavoties jaunās regulas piemērošanai un ņemt vērā, ka regulas piemērošanas ieviešanā
uzmanība ir jāpievērš ne tikai juridiskiem aspektiem, bet arī personāla vadības jautājumiem, iekšējo risku
novērtēšanas un vadības procesiem, kā arī iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanas un IT jomai.
KPMG ir izveidojis īpašu ekspertu komandu, kas palīdzēs Jums sagatavoties jaunās regulas
piemērošanai, sniedzot turpmāk minētos pakalpojumus.

Pakalpojums

Pakalpojuma apraksts

Darbinieku
apmācības

Apmācības var tikt nodrošinātas ar dažādiem mērķiem, ņemot vērā jūsu
specifiskās vajadzības, tai skaitā apmācības var tik veiktas, lai:
• Darbiniekus informētu un apmācītu par attiecīgajām personas datu
aizsardzības prasībām konkrētajā uzņēmumā vai organizācijā, VAI
• Vispārīgi izglītotu par regulu, lai darbinieki paši varētu veikt pārējo
darbinieku apmācību un regulas piemērošanas ieviešanu

Esošā personas
datu aizsardzības
nodrošinājuma
novērtējums

Esošā situācija tiek novērtēta attiecībā pret jauno regulējumu, tai skaitā tiek
veikta:
• Iespējamo risku novērtēšana
• Iekšējo normatīvo aktu, līgumu, piekrišanas formu izvērtēšana
• Esošo aizsardzības pasākumu, procedūru izvērtēšana

Rīcības plāna
sagatavošana

Ņemot vērā konkrētā komersanta darbības jomu un tās specifiku, tiek
sagatavots rīcības plāns jaunā regulējuma piemērošanas ieviešanai, aprakstot
tajā, kādas darbības un kādā secībā ir jāveic

Rīcības plāna
ieviešana

Rīcības plānu ievieš, veicot tai skaitā:
• Iekšējo normatīvo aktu, līgumu, piekrišanas formu, privātuma atrunu
grozīšanu vai izstrādi
• Aizsardzības pasākumu un procedūru ieviešanu, dokumentēšanu
• Apmācot darbiniekus

Konsultācijas un
cita veida palīdzība

Mēs varam sniegt konsultācijas un citu palīdzību datu aizsardzības jomā, tai
skaitā pārstāvēšanu uzraudzības iestādē, tiesā, attiecībās ar datu subjektiem,
apstrādātājiem un citiem pārziņiem

Lai iegūtu detalizētāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums:
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Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu
informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju
bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.
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