
Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja Olga Graudiņa

Par Vispārējās Datu aizsardzības regulas ievērošanu 

būvniecības administratīvā procesa ietvaros



Jautājumi/Atbildes

1. Lūdzam Datu valsts inspekcijas skaidrojumu sakarā ar
publikāciju „Datu valsts inspekcijas kompetence lemt par
pierādījumiem tiesvedībā” izdevuma “Jurista vārds” 30.numurā
2018.gada 24.jūlijā. Vai iesniedzot tiesai lietas materiālus, kas satur
citu personu, kas nav lietas dalībnieki, datus, šie dati ir
jāanonimizē?

- Normatīvo aktu izmaiņas;

- Regulas tvērums;

- Regulas 55.panta 3.punkts - Uzraudzības iestādes nav
kompetentas uzraudzīt apstrādes darbības, ko veic tiesa, pildot
savus uzdevumus;

- Pamatojums un samērīgums.



Jautājumi/Atbildes

2. Ar nākamo gadu ir paredzēts, ka liela vai pat lielākā daļā datu
apstrādes nenotiks papīra formā, bet elektroniski BIS. Būvniecības
valsts kontroles birojs ir sistēmas (BIS) uzturētājs, bet Regulas
kontekstā par datu Pārziņiem tiks uzskatītas pašvaldības , līdz ar tās
būs atbildīgas par datu subjektu informēšanu.

Jautājums: Kā šajā gadījumā nodrošināt informēšanu? Vai
Būvniecības valsts kontroles birojam ir jāveic/ veiks sistēmas
izmaiņas, lai katra pašvaldība (tās būvvalde) spētu nodrošināt
atbilstošu informēšanu? Vai un kā Pārziņi spēs saskaņā ar
pārskatatbildības principu uzskatāmi parādīt, ka datu subjekti ir
tikuši informēti?

- Regulas 13.panta 4.punkts.



Jautājumi/Atbildes

3. Balstoties uz Datu valsts inspekcijas skaidrojumu
pašvaldības nav tiesīga sniegt informāciju par nekustamā
īpašuma īpašnieku trešajām personām (piemēram, blakus
esošajam nekustamā īpašuma īpašniekam, VAS „Latvijas
Valsts meži”, būvuzņēmējam vai citiem personām. Sabiedrība
bieži vien izsaka neizpratni, kā rīkoties šaja jautājumā? Vai
otrrs piemērs. - Būvvalde, veicot savus pienākumus un
iegūstot informāciju, izmanto Nekustamā īpašuma uzskaites
sistēmu (NEKIP). Gadījumos, kad saskaņojot būvprojektu ir
nepieciešams, piem., saskaņojums ar kaimiņiem, būvvaldes
darbiniekam nav tiesību izpaust kaimiņa peronas datus, piem.,
tel. numuru, adresi, kas varētu atvieglot sazināšanos ar
kaimiņu. Pasūtītājs tiek aicināts informāciju iegūt no
Zemesgrāmatas, taču tur parādas tikai personas vārds, uzvārds
un personas kods.



Tiesiskais pamats

Regulas 6.panta 1.punkts noteic, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai
tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem:

“a” datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai
vairākiem konkrētiem nolūkiem;

“b” apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei
vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

“c” apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

“d” apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas
vitālas intereses;

“e” apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai
īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

“f” apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai,
izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām
nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo
īpaši, ja datu subjekts ir bērns.



Jautājumi/Atbildes

4. Parasti Būvvaldes sniedz informāciju datu subjektam, pirmo reizi

iegūstot datu no datu subjekta atbilstoši jaunās regulas 13.pantam,

dažkārt ir situācijas, ka iesniegtie dokumenti satur informāciju par

vēl kādu fizisko personu, un šajā situācijā Būvvaldei ir apgrūtinoši

izpildīt regulas 14.pantu. Kā rīkoties?

- Regulas tvērums;

- Regulas 14.panta 3., 5.punkts



Jautājumi/Atbildes

5. Vai tiks izstrādātas vadlīnijas personas datu aizsardzībā
pašvaldībām? pirms lēmumu pieņemšanas attiecībā uz
personas datu apstrādi, informācijas izsniegšanu, pie kādas
valsts institūcijas būvvaldēm vērsties viedokļa saņemšanai.

- Regulas 57., 58.pants; FPDAL 4., 5.pants.



Jautājumi/Atbildes

6. Ko būvvaldēm darīt, ja persona vēlas skatīt būvprojektus,
bet būvvaldes kapacitāte un tehniskais nodrošinājums
neļauj nodrošināt personas datu anonimizēšanu?

- Vai vispār ir tiesības iepazīties?

- Kādi personas dati tiek apstrādāti?

- Regulas 24.pants.



Jautājumi/Atbildes

7. Ko būvvaldēm darīt, ja persona ļaunprātīgi izmanto tiesības
saņemt informāciju atbilstoši regulai – piemēram, pieprasa
informāciju par datu apstrādi katru mēnesi?

- Regulas 12.panta 5.punkts.



Jautājumi/Atbildes

8. Saistībā ar informāciju par datu apstrādi – ja persona pēc
savas iniciatīvās iesniedz iesniegumu un tajā norāda vairāk
nekā nepieciešams informācijas par sevi [veselība,
ģimenes stāvoklis, īpašumi u.tml.] – vai šajā gadījumā datu
apstrādes pamatojums ir personas piekrišana?

- Regulas tvērums.



Jautājumi/Atbildes

9. Par kādu periodu jāsniedz dati?

- Nav noteikts;

- FPDAL 27.panta trešā daļa.



Jautājumi/Atbildes

10. Iestādei, nosakot dokumentu glabāšanas termiņu, vai ir

jāņem vērā personas tiesības saņemt informāciju atbilstoši

Datu regulai – vai jāglabā ilgāk? vai pirms iznicināšanas,

jāfiksē apstrādes pamatojums?



Datu apstrādes pamatprincipi

• likumīgums, godprātība un pārredzamība – dati tiek apstrādāti likumīgi, 
godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā

• nolūka ierobežojumi - dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos 
nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā 
veidā 

• datu minimizēšana – dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas
nepieciešams to apstrādes nolūkos

• precizitāte - dati ir precīzi, atjaunināt, ir jāveic pasākumi, lai dati bez 
kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti

• glabāšanas ierobežojums – datu glabāšana, kas pieļauj datu subjektu 
identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams apstrādes nolūkam

• integritāte un konfidencialitāte - atbilstoša personas datu drošības 
nodrošināšana apstrādes procesā

• pārskatatbildība – pārziņa atbildība apstrāžu nodrošināšanā atbilstoši 
noteiktajiem pamatprincipiem un pierādīšanas pienākums



Jautājumi/Atbildes

11. Vai ir apzināti visi normatīvie akti, kuros nepieciešami

grozījumi ņemot vērā Datu regulas stāšanos spēkā?

- Ministru kabineta sēdes 2018.gada 6.marta protokollēmums

Nr.14 40§ 3.punkts.



Jautājumi/Atbildes

12. Vai DVI obligāti ir jāskaņo normatīvos aktus, kuros tiek

veikti grozījumi, lai nodrošinātu atbilstību datu regulai

(piemēram Arhīvu likums).

- FPDAL 4.panta pirmās daļas 5.punkts.



Jautājumi/Atbildes

13. Cik detalizēti ir jāuzkrāj informācija par personas datu

apstrādi digitāli un papīra veidā;

- Pārziņu atbildība.



Jautājumi/Atbildes

14. Vai būvvaldēm ir tiesības izvietot informatīvus

paziņojumus, ka ir aizliegts fotogrāfēt/filmēt lietas

iepazīšanās brīdī.

- Jāizvērtē atbilstība Administratīvā procesa likumam.



Jautājumi/Atbildes

15. Elektronisko dokumentu pārvaldība attiecībā uz personas

tiesībām iepazīties ar informāciju (kā nodrošināt pieejamību

daļai no elektroniskā dokumenta satura).

- Regulas 24.pants.



Jautājumi/Atbildes

16. Vai DVI plāno noteikt vienotu maksas cenrādi par datu

anomizēšanu valsts pārvaldē?

- Nav plānots.



Jautājumi/Atbildes

17. Lūdzam sniegt skaidrojumu par Datu regulas 15. panta 3. punktu

“Pārzinis nodrošina apstrādē esošo personas datu kopiju. Par visām

papildus kopijām, ko pieprasa datu subjekts, pārzinis var iekasēt saprātīgu

samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām. Ja datu subjekts

pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā un ja vien datu subjekts

nepieprasa citādi, informāciju sniedz plaši izmantotā elektroniskā

formātā.”

- Personas datu kopijas izsniegšanas jautājums nav saistīts ar fizisku

kopiju saņemšanu no pārziņa lietvedības sistēmas, jo datu kopija nav

dokumentu kopija, bet drīzāk ar kopiju būtu jāsaprot tādas informācijas

sniegšana, kura ir nonākusi pārziņa rīcībā ne no datu subjekta un kuras

pareizību datu subjekta rīcībā esošā informācija varētu uzlabot (piemēram,

ziņas par parādu, kas ietekmē datu subjekta iespēju saņemt kredītu, bet

nav vairs aktuālas, vai ir neprecīzas).



Problēmas ieviešot vispārējo Datu aizsardzības

regulu

a. nav vienotas vadlīnijas prasību izpildei;

b. centralizēta viedokļa trūkums par Regulas piemērošanu būvniecības nozarē
(DVI, BVKB, EM viedokļi atšķiras);

c. cik detalizēti jāsniedz/jāpublicē informācija par fizisko personu datu apstrādi;

d. cik detalizēti jāmin normatīvo aktu pamatojums personu datu apstrādei (tikai
normatīvais akts?, pants?, punkts?)

• Kā pamatojumu personas datu apstrādei norādām normatīvo aktu regulējumu;

• Informatīvajā lapā minam

a. pieprasīt Pārzinim piekļūt datu subjekta apstrādātajiem personas datiem;

b. iesniedzot pamatojumu, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu;

c. likumā noteiktajos gadījumos lūgt personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī
iebilst pret apstrādi;

d. iesniegt sūdzību par nelikumīgu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē
(DVI).



Datu subjektam sniedzamā informācija

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

• Iepriekš, ja datu subjekts 
prasa

• Iespējamie datu saņēmēji

• Datu subjekta tiesības piekļūt 
datiem un izdarīt tajos 
labojumus

• Atbildes sniegšanas brīvprātība, 
sekas

• Tiesiskais pamats

• Pašreiz 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

Tel.: 67223131

Fakss: 67223556

E-pasts: info@dvi.gov.lv

www.dvi.gov.lv

mailto:info@dvi.gov.lv

