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Personas datu aizsardzības speciālists



Datu valsts inspekcija piešķir personas datu aizsardzības
speciālista kvalifikāciju un izsniedz personas datu aizsardzības
speciālista apliecību, ja:

1. pretendentam ir Latvijā akreditētā augstskolā iegūtā augstākā
izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā
jomā;

2. pretendents ir apguvis apmācību kursu, kuru ir organizējis
komersants, kas saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada
5.februāra noteikumu Nr.80 „Personas datu aizsardzības
speciālista apmācību kārtība” 4. un 5.punktu ir ieguvis tiesības
organizēt personas datu aizsardzības speciālista apmācības;

3. pretendents ir sekmīgi nokārtojis Datu valsts inspekcijas
organizēto personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas
pārbaudījumu.
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Kā iegūt personas datu aizsardzības 

speciālista kvalifikāciju?
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Datu aizsardzības speciālistu ieceļ, pamatojoties uz viņa
profesionālo kvalifikāciju, jo īpaši speciālām zināšanām datu
aizsardzības tiesību un prakses jomā un spēju pildīt 39. pantā
minētos uzdevumus.

Nepieciešamās prasmes un zināšanas ietver:

- Zināšanas par nacionālajiem un Eiropas datu
aizsardzības likumiem un praksi, iekļaujot padziļinātu Vispārējās
datu aizsardzības regulas izpratni;

- Izpratni par datu apstrādei veiktajām darbībām (izpratne
par procesu);

- Izpratne par informācijas tehnoloģiju un datu drošības
jautājumiem;

- Zināšanas par darbības nozari un iestādi kurā darbojas;

- Spēja attīstīt datu aizsardzību organizācijā.
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Datu aizsardzības speciālists saskaņā ar 

Regulu
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1. Personas datu aizsardzības speciālists organizē,
kontrolē un uzrauga pārziņa veiktās personas datu
apstrādes atbilstību likuma prasībām;

2. Personas datu aizsardzības speciālists veido reģistru, ko
bez maksas sniedz datu subjektam vai Datu valsts
inspekcijai pēc to pieprasījuma;

3. Saglabā un bez tiesiska pamata neizpauž personas datus
arī pēc darba, dienesta vai citu tiesisko attiecību
izbeigšanas;

4. Katru gadu sagatavo gada pārskatu par savu darbību un
iesniedz to pārzinim.
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Personas datu aizsardzības speciālista 

uzdevumi saskaņā ar FPDAL
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1. informēt un konsultēt pārzini vai apstrādātāju un darbiniekus, kuri
veic apstrādi, par viņu pienākumiem saskaņā ar šo regulu un ar citiem
Savienības vai dalībvalstu noteikumiem par datu aizsardzību;

2. uzraudzīt, vai tiek ievērota šī regula, citi Savienības vai dalībvalstu
noteikumi par datu aizsardzību un pārziņa vai apstrādātāja politika
saistībā ar personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu sadali,
apstrādes darbībās iesaistīto darbinieku informēšanu un apmācību, un
ar to saistītajām revīzijām;

3. sadarboties ar uzraudzības iestādi;

4. būt par uzraudzības iestādes kontaktpunktu jautājumos, kas saistīti
ar apstrādi un attiecīgā gadījumā konsultēt par jebkuru citu jautājumu.

! Datu aizsardzības speciālists, pildot savus uzdevumus,
pienācīgi ņem vērā ar apstrādes darbībām saistīto risku, ņemot
vērā apstrādes raksturu, apjomu, kontekstu un nolūku.
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Personas datu aizsardzības speciālistam 

ir vismaz šādi uzdevumi saskaņā ar 

Regulu
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Statistika par personas datu

aizsardzības speciālista kvalifikācijas

pārbaudījumu rezultātiem
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Paldies par uzmanību! 
Jautājumi!

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

