
www.protectum.lv

29.03.2019.	LANIDA	konference



www.protectum.lv�2Ievadvārdi

Tehnoloģiju un informācijas laikmetā visa informācija neatgriezeniski kļūs digitāla. Jaunie uzņēmumi 
arvien vairāk apzinās personu datu aizsardzības nozīmi, bet tikai neliela daļa uzņēmumu spēj 

izprast un atrast risinājumus. Mēs spējam palīdzēt uzņēmumiem atrisināt šo problēmu.

Valdes priekšsēdētājs
Zigmunds Vīķis
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Situācija Latvijā  
un Personas Datu 

pārkāpumu gadījumi
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GALVENIE  
REZULTĀTI
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Attiecas 
65.6% 

Neattiecas 
25.6% 

Grūti pateikt 
8.8% 

B1."Kopš 2018. gada 25. maija Latvijā ir stājusies spēkā Eiropas Savienības regula par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (GDPR datu regula), kura reglamentē to, kādā veidā 
uzņēmumi drīkst apstrādāt fizisku personu datus. 
Ņemot vērā visu, ko Jūs par šo regulu un tās prasībām zināt, vai, Jūsuprāt, šīs regulas prasības attiecas arī uz Jūsu 
uzņēmumu (t.i., Jums šīs regulas sakarā pienāktos kaut ko darīt)?" 
 

Bāze: visi respondenti, n=750 

Uzņēmumu vadītāju, uz 
kuriem attiecas GDPR 
datu regula, īpatsvars
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Šobrīd ir nodrošināta 
pilnīga atbilstība 
regulas prasībām 

39.3% 

Vēl ir veicami darbi 
pilnīgas atbilstības 

nodrošināšanai 
47.1% 

Nekas nav darīts 
9.2% 

Grūti pateikt 
4.3% 

B2. "Vai Jūsu uzņēmumā jau kaut kas ir ticis darīts regulas prasību nodrošināšanai un ja, JĀ, tad vai šobrīd ir nodrošināta 
pilnīga atbilstība regulas prasībām, vai tomēr vēl ir veicami darbi pilnīgas atbilstības nodrošināšanai?" 
 

Bāze: uzņēmēji, uz kuru uzņēmumu attiecas GDPR datu regula, n= 558 

Uzņēmumos paveikto 
darbu apjoms, lai 

nodrošinātu  atbilstību 
regulas prasībām
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Klientu un sadarbības partneru dati 

Informācijas uzglabāšanas un 
apstrādes tehnoloģijas 

Personāla (darbinieku) dati 

Citas datubāzes 

Mums īpašu grūtību nav 

Grūti pateikt 

% 

B3. "Kurās no šīm jomām Jūsu uzņēmumā varētu būt lielākās grūtības nodrošināt regulas prasības?" 
Iespējamas vairākas atbildes 

Bāze: uzņēmēji, uz kuru uzņēmumu attiecas GDPR datu regula, n=558 

Jomas, kurās 
uzņēmumiem varētu būt 

lielākās grūtības 
nodrošināt datu regulas 

prasības 
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Zināju 
60.8% 

Nezināju 
38.2% 

Grūti pateikt 
1.0% 

B5. "Vai Jūs zinājāt, ka juridiskām personām sods par būtiskiem datu regulas pārkāpumiem var sasniegt 20 milj. eiro vai 
4% no uzņēmuma gada apgrozījuma?" 
 

Bāze: uzņēmēji, uz kuru uzņēmumu attiecas GDPR datu regula, n=558 

Uzņēmēju informētība par juridiskām 
personām piemērojamo sodu 
 par būtiskiem datu regulas 

pārkāpumiem
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GADĪJUMI
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Marriott Hotels Group

5 gadu laikā (2014-2018) no sistēmas 

tika nozagti un daļēji izmantoti:

• 383M viesu datu  

• 20.3M viesu pasu numuri

• 8.6M klientu krēdītkaršu dati

Potenciālais sods 915M $
https://www.forbes.com/sites/yiannismouratidis/2019/01/09/gdpr-may-add-up-to-8-8b-marriotts-data-breach-expenses/?fbclid=IwAR01XFmzTDiyQ1yj4wqK3IVF-7_p3mVfFyM65WXpshIB0e0zi0Q5lCOCirs#6117a21b62e1
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CNIL vs Google France

Google nesniedza pietiekamu informāciju 
un pārredzamību attiecībā uz reklāmdevēju 
piekļuvi personas datiem.


• Lietotājiem nebija iespējas izvēlēties 

atteikties no reklāmas satura  

• Vismaz 20 000 lietotāju aizskārums

Sods 50M EUR
https://www.reuters.com/article/idUSFWN1ZL0AJ?fbclid=IwAR1csReadAotXMbYMonN1Gg3FX1892WJ48v_Kr9K4p-puA3N2mLitb2Fvvc
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Slimnīcas gadījums Portugālē

Slimnīcas darbiniekiem bija brīva pieeja visu 
pacientu visiem dati, neatkarīgi no ārstu 
specialitātes, izmantojot viltus profilus. Sods 
par faktu, ka slimn īca nav ieviesusi 
atbilstošus tehniskus un organizatoriskus 
pasākumus pacientu datu aizsardzībai.


• 292 ārsti slimnīcā

• 985 reģistrēti ārstu profili

Sods 400 000 EUR
https://www.insideprivacy.com/data-privacy/portuguese-hospital-receives-and-contests-400000-e-fine-for-gdpr-infringement/
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kiberuzbrukums Lietuvā

2017.gadā tika uzlauzta klīnkas datu bāze 
un nopublicēta daļa datu ar mērķi pieprasīt 
izpirkumu:

• 25 000 pacientu dati


• Slimību vēstures 

• Pases dati un kredīkaršu informācija

• Pieprasīti un iegūti izpirkumi no klientiem

Rezultātā iedragāta uzņēmuma 

reputācija un klientu uzticība

https://www.bbc.com/news/technology-40106823
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Mikrouzņēmums Ungārijā

• Klienta prasība par informāciju sniegšanu tiesas 
procesam.


• Uzņēmums atteicās personai sniegt video 
novērošanas fragmenta kopiju.  


• HDVI veica pārbaudi un konstatēja, ka uzņēmums 
ignorēja personas tiesības piekļūt saviem datiem, kā 
arī video tika dzēsti un tā pārkāpjot personas datu 
apstrādi.

Uzliktais sods 1 000 000 HUF jeb 6.5% no apgrozījuma

http://cmsprdwcd2.northeurope.cloudapp.azure.com/ealerts/2019/02/first-gdpr-fine-in-hungary?cc_lang=de&fbclid=IwAR0cdG12wLRvWV8PTs6XgWWauLuIJBmBRmHD_NgZR6mBpPHB7T8s43u4ll4
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Datu Valsts Inspekcijas darbības rezultāti 2018.gadā

Inspekcijā saņemtas sūdzības un 
iesniegumi saistībā ar iespējamiem 

personu datu apstrādes pārkāpumiem

1206
Inspekcija ir veikusi 

pārbaudes lietas

306
Administratīvo 

pārkāpumu lietās 
pieņemti lēmumi

97
26 administratīvā pārkāpuma 
lietās piemērots sods, 12 no 

tiem – piemērots naudas sods, 
bet 14 izteikts brīdinājums

26 12/14
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RISINĀJUMI
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Kāds ir tiesiskais pamatojums?

Vai ir izveidots datu reģistrs?

Vai skaidrs mērķis kāpēc 
 dati tiek apstrādāti?

Vai es zinu kādi dati manā 
uzņēmumā tiek apstrādāti? 

Vai zinu kurš un kad ticis pie 
datiem?

Vai skaidrs kā tos droši uzglabāt,  
apstrādāt un kad tie jādzēš?

Vai zinu kā rīkoties kad 
konstatēšu datu pārkāpumu?
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PAR
MUMS



> 10 INDUSTRIJAS

133 000 000 EUR 
MŪSU KLIENTU KONSOLIDĒTAIS APGROZĪJUMS

 5 300 000 EUR 
KLIENTU PASARGĀTĀ NAUDA

1 020 000  
AUDITĒTAS DATU BĀZES AR PRIVĀTPERSONĀM 
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Our Investment

Mobile social media refers to the combination of mobile devices and social media. This is 
a group of mobile marketing applications that allow the creation and exchange of user-
generated content. Due to the fact that mobile social media

 PALDIES

zigmunds.vikis@protectum.lv

www.protectum.lv


