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Ikdienu komersanti un organizācijas veic darbības
ar informāciju par fiziskām personām (piemēram,
darbiniekiem, klientiem), tādā veidā apstrādājot
personas datus.
2016. gada pavasarī spēkā stājās jauna ES regula
– Vispārīgā datu aizsardzības regula1, kura
paredz būtiskas izmaiņas šobrīd Latvijā spēkā
esošajā personas datu aizsardzības likumā noteiktajā
personas datu aizsardzības regulējumā.

Piedāvājam iespēju apmeklēt mūsu organizēto
meistarklasi – “Case Study”, kura palīdzēs jūsu
uzņēmuma, iestādes vai organizācijas vadītājiem
un darbiniekiem būt ne tikai informētiem par
jaunās regulas paredzētajām izmaiņām, bet arī –
sagatavoties tās piemērošanai.

Meistarklases – “Case Study” aktivitāšu apraksts

• Vispārīgi par personas datu
apstrādes pamatprincipiem
• Vispārīgi par Regulā
paredzētajām izmaiņām
• Ilgums: 1 h

Seminārs
Semināra mērķis ir
koncentrēti sniegt
informāciju par
personas datu apstrādes
pamatprincipiem,
galvenajiem
tehniskajiem un
organizatoriskajiem
datu aizsardzības
pasākumiem un jaunās
regulas paredzētajām
izmaiņām attiecībā uz
tiem

• Regulas paredzētās
izmaiņas attiecībā uz
klientu personas datu
apstrādi
• Ilgums: 1 h 30 min

• Regulas paredzētās
izmaiņas attiecībā uz
darbinieku personas datu
apstrādi
• Ilgums: 1 h

“Case Study”
Meistarklase
Nr. 1

“Case Study”
Meistarklase
Nr. 2

Meistarklases ietvaros
praktiskie uzdevumi
tiks risināti galvenokārt
par klientu personas
datu izmantošanu
mārketinga mērķiem
un klientu lojalitātes
programmu ietvaros

Meistarklases ietvaros
praktiskie uzdevumi tiks
risināti par personas
datu apstrādi darbinieku
atlases procesā un
darba tiesisko attiecību
pastāvēšanas laikā

Risinot uzdevumus, uzmanība tiks pievērsta
šādiem būtiskiem datu aizsardzības jautājumiem:
• Tiesisko mērķu, pamatu identificēšana
• Mērķim atbilstoša apjoma, ilguma, apstrādes veida
noteikšana
• Nosacījumi sākotnējā mērķa maiņai
• Datu subjektu informēšana, citas datu subjektu tiesības
• Privātuma pēc noklusējuma nodrošināšana
• Risku identificēšana, novērtēšana, vadīšana

1 Eiropas 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

Piedāvājam dažādus pakalpojuma variantus, ņemot vērā jūsu
prioritātes un darbības sfēru

Seminārs +
“Case Study” Nr. 2

Pakalpojuma sniegšanas
nosacījumi
Dalībnieku
skaits

Līdz 12

Pakalpojuma
sniegšanas
vieta

KPMG vai klienta
birojs (atkarībā no
klienta vēlmēm)

Pakalpojuma
sniegšanas
datums

KPMG un klientam
vienojoties

Pakalpojuma
cena

Norādīta bez PVN

Seminārs + “Case
Study” Nr. 1

Seminārs + abi
“Case Study”

Pakalpojuma izmantošanas ieguvumi

Teorētisku
un praktisku
zināšanu
iegūšana par
personas
datu
aizsardzību

Pakalpojumu sniegs:
Una Petrauska
Zvērināta advokāte
KPMG Zvērinātu advokātu biroja
vadītāja
T: +371 67 038 000
E: upetrauska@kpmglegal.lv
Gandrīz 20 gadu pieredze kā
profesionālai juristei,
galvenokārt finanšu sektorā

Dalība
speciālistu
modelētu
piemēru
par regulas
prasību izpildi
analizēšanā

Informācijas
iegūšana par
iespēju savās
interesēs
izmantot
regulas
noteiktās
prasības

Ja vēlaties pieteikties pakalpojumam
vai vēlaties iegūt papildu informāciju
par šo vai citiem mūsu pakalpojumiem
personas datu aizsardzības jomā, aicinām
sazināties, izmantojot mūsu norādīto
kontaktinformāciju
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kpmg.com/app
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Šajā izdevumā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta atsevišķa indivīda vai
komersanta apstākļiem. Kaut arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju,
mēs nevaram garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā
būs precīza nākotnē. Nav ieteicams veikt jebkādas darbības, balstoties uz šo informāciju,
nesaņemot profesionālu padomu, kas sniegts pēc detalizētas attiecīgās situācijas izpētes.

Gandrīz 10 gadu darba pieredze
Datu valsts inspekcijā
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