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Priekšvārds 

Jaunu tehnoloģiju attīstība XX gs. beigās ir pavērusi cilvēcei jaunas 

iespējas, un šo iespēju robežas ar katru brīdi paplašinās. No tehniskā 

piogrcsa sasniegumiem īpaši izceļas informācijas un telekomunikāciju 

tehnoloģiju izaugsme, un straujie panākumi šajā jomā rada priekšstatu 

ptr jaunas, augstāka līmeņa sabiedrības - globālās informācijas sabied

rības veidošanos, kur informācijai kā precei ir galvenā loma ekonomikā. 

Līdz ar globālās informācijas sabiedrības veidošanos arī Latvijā jādomā 

ptr jaunu virzienu tiesību sistēmā un jārada tiesību normu kopums, kas 

regulētu informācijas apstrādi, apriti, aizsardzību un citus ar šo jomu 

cieši saistītus jautājumus. Pirmkārt, nepieciešamību pēc informācijas 

aprit i regulējošām tiesību normām jau nosaka fakts, ka globālās 

informācijas sabiedrības veidošanās priekšvakarā informācijas apstrādes 

iespēju attīstības ātrums apsteidz to normatīvu izstrādi, kas šos procesus 

regulē. T a s nozīmē, ka var tikt pārkāptas personu tiesības. Otrkārt, ne 

visa informācija drīkst nonākt publiskā apritē: pastāv valsts noslēpums, 

privātās dzīves neaizskaramība un citi informācijas izmantošanas iero

bežojumi. 

Šis mācību līdzeklis ir veltīts tieši fiziskās personas privātās dzīves 

aizsardzībai informācijas sabiedrībā un ir Latvijā pirmais nopietnais 

mēģinājums šādā veidā analizēt jautājumu tieši informācijas, datu 

apstrādes un aprites kontekstā. 1 Darbs iecerēts gan kā Eiropas Savienī

bas datu aizsardzības normatīvu zinātniska rakstura izklāsts, gan Latvi

jas Fizisko personu datu aizsardzības likuma2 analīze, bet ar populār

zinātnisku ievirzi. Šāda pieeja atvieglos iepazīšanos ar jaunu tiesību insti-

11 it u. Jāpiebilst, ka tiek pētītas tikai tīri juridiskas problēmas, kas radušās 

lulz ar straujo tehnoloģiju attīstību, un tehniskie jautājumi aplūkoti 

tikai tiktāl, ciktāl nepieciešams, lai izprastu konkrēti risināmās lietas 

luītību. 

Aplūkojot personiskās informācijas (personas datu) aizsardzību, gal

venokārt izmantota ārvalstu juridiskā literatūra, jo Latvijā, neskaitot 

atsevišķas publikācijas, līdz šim nav publiski izdots neviens līdzīgs 



pētījums vai apskats par personas datu aizsardzību. Tāpat analizēti 
ārvalstu normatīvie akti un starptautisko organizāciju dokumenti, 
Beļģijas Informātikas un tiesību izpētes centrā Namūrā iegūtā literatūra 
un izmantota semināros gūtā pieredze. 

Visaptverošās globalizācijas tendences atspoguļojas arī šajā darbā, jo 
dotas atsauces ne tikai uz publikācijām, grāmatām, bet arī uz Internet 

atrodamo informācijas resursu un dokumentu elektroniskajām adresēm. 
Tas ir veids, kā šo grāmatu padarīt aktuālu arī pēc ilgāka laika, kad, 
iespējams, daļa no informācijas būs jau novecojusi. Galvenokārt visa 
esošā informācija Internet tiek periodiski atjaunota, tādējādi interesen' 
tiem būs iespēja konkrēto faktu pārbaudīt pašiem un tas pagarinās arī 
grāmatas praktisko izmantojamību. Atsauces uz Internet informācijas 
resursiem sniegtas saskaņā ar speciāli izstrādāto stilu atsaucēm uz elektro-
niskiem dokumentiem. 3 Grāmatai pievienoti pielikumi par Direktīvas 
struktūru un starptautisko un nacionālo organizāciju, kā arī periodisko 
izdevumu, kas veltīti informācijas sabiedrības attīstības, datortiesību 
jautājumiem, Internet adrešu uzskaitījumu. Tādējādi ir iespēja sameklēt 
informāciju, kas sīkāk atspoguļo šajā grāmatā analizētās problēmas. 

1 Latvijas PSR tika izdots rakstu krājums, kas veltīts konstitūcijā noteikto perso-

nas tiesību ievērošanas problēmām (tajā skaitā aplūkotas personas tiesības uz 

privāto dzīvi) sakarā ar automatizēto informācijas apstrādes sistēmu plašo pielie

tojumu: Права граждан и АСУ /С. Ф. Бабаев, К. П. Бакунович и.др.; Отв. 

редактор Г. Я. Клява. — Рига: Зинатне, 1984. 

2
 2000. gada 23. marta Fizisko personu datu aizsardzības likums//Latvijas Vēstnesis. 

- 2000. - 6. apr. - Nr. 123/124. 

3 Pieejams: http://www.pitsco.eom/p/resframe.htm. 2 0 0 0 . gada 2 3 . janvāris. 
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Grāmatā lietoti šādi saīsinājumi: 

1. A N O - Apvienoto Nāciju Organizācija. 

2. A S V - Amerikas Savienotās Valstis. 
3. E D S O - Ekonomiskās drošības un sadarbības organizācija. 

4. Direktīva - Eiropas Savienības direktīva 95/46/EC "Par perso

nas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti". 

5. 1 0 8 . konvencija - Eiropas Savienības Padomes 1 0 8 . konvencija 

"Par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi". 

6. Satversme — Latvijas Republikas Satversme. 

7. "Ziņotājs" - attiecīgi "Latvijas P S R Augstākās Padomes un Mi

nistru Padomes Ziņotājs" vai "Latvijas Saeimas un Ministru Kabineta 

Ziņotājs". 

8. Internet - starptautisks datoru tīkls, kurā apvienoti vairāki miljoni 

datoru, savstarpējai komunikācijai izmantojot vienotu tehnisko proto

kolu (tiešā tulkojumā no angļu valodas - lntertikls). 

http://www.pitsco.eom/p/resframe.htm


Ievads 

Jebkura tiesiskā regulējuma pamatā ir mērķis līdzsvarot kādas pretējas 

intereses. Līdz ar informācijas tehnoloģiju attīstību ir būtiski palielinājušās 

iespējas izmantot tiesības netraucēti saņemt un izplatīt informāciju un 

idejas. T a č u jebkuras tiesības (brīvības) ir saistītas ar pienākumu tās 

izmantot, neaizskarot otras personas tiesības, kas bieži vien ir pretējas. 

"Tiesības ir visu to noteikumu kopums, kas viena cilvēka patvaļu saskaņo 

ar otra patvaļu uz vispārīgā brīvības likuma pamata."4 

Informācijas tehnoloģiju attīstība nemitīgi progresē, un informācijas 

izplatīšanas neierobežotās iespējas var novest pie personas privātās dzīves 

aizsardzības pārkāpumiem. Personas tiesība uz privātumu ir viena no 

pamattiesībām5, kuras aizsardzībai civiltiesiskie līdzekļi nav pietiekami, 

tāpēc šādā situācijā valsts uzdevums ir nepieļaut pārkāpumus. Datu 

apstrādes industrijai ir starptautisks raksturs: liels datu apjoms katru 

dienu fiziski vai pa datu pārraides tīkliem šķērso valstu robežas un rada 

draudus personas privātumam.6 Šo dažādo interešu līdzsvarošanas nolūkā 

tika radītas idejas par privātās dzīves aizsardzības attiecināšanu arī uz 

personas datu apstrādi. 

Latvijas sabiedrības un dažādu profesiju pārstāvji, kas nodarbojas ar 

personas datu apstrādi, arī juristi nav pietiekami informēti par personas 

datu aizsardzības institūta būtību. Plašsaziņas (prese, radio, televīzija 

u.tml.) līdzekļos, atspoguļojot jautājumus, kas skar personas privātās dzīves 

aizsardzību, netiek atsegta problēmas būtība, nav informētības par jautā

juma risinājumiem ārvalstīs. Ņemot vērā, ka Latvijā Eiropas Savienības 

integrācijas ietvaros 2 0 0 0 . gada 2 3 . martā ir pieņemts Fizisko personu 

datu aizsardzības likums, kas kardināli maina personas datu apstrādes 

kārtību, grāmatas mērķis ir juridiski izglītojošā veidā sniegt informāciju 

par personas privātās dzīves aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi. 

Darbs galvenokārt sniedz ieskatu personas datu aizsardzības regu
lējumam Eiropā, jo Latvija ir skaidri deklarējusi mērķi iestāties Eiropas 
Savienībā,7 un šā darba uzdevums ir: 
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informēt par privātās dzīves aizsardzības mērķi, 

atspoguļot personas datu institūta izveidošanu un regulējumu 

Eiropā un Eiropas Savienībā, 

risināt ar personas datu aizsardzību saistītos juridiskās terminoloģijas 

jautājumus, 

aplūkot datu aizsardzības institūta nepieciešamību Latvijā, 

- atspoguļot personas datu aizsardzības normatīvos aktus ārvalstīs, 

analizēt datu aizsardzības noteikumus, 

aplūkot tiesību problēmas, kas būtu jāņem vērā, izstrādājot perso

nas datu aizsardzības normatīvos aktus Latvijā. 

Minēto mērķu sasniegšanai lielā mērā izmantota aprakstošā meto

de, jo , kā jau iepriekš minēts, Latvijā līdz šim par personas datu tiesisko 

aizsardzību nav izdots neviens plašāks darbs. Grāmatā komentēta Eiropas 

Savienības direktīva 95/46/EC "Par personas aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un to brīvu apriti" un saskaņā ar to pieņemtais 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums. 

Kants I. (Krastiņš 1. Vispārējās tiesību teorijas termini un to skaidrojumi. -

Rīga: Junda, 1994. - 4. lpp.). 
5 Caughey Celia M. and Fitzgerald Sally. New Zealand//Campbell Dennis, gen

eral editor. Data transmission and privacy. - 1994-, Published under the auspices 

of the Centre for International Legal Studies. - P. 3 9 0 . 

" Waiden lan. Data protection/Reed Chris, editor//Computer Law: Third edi

tion. - 1996. - p. 3 3 0 . 
7 1 2 . 0 6 . 1 9 9 5 . parakstīts Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas 

Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras 

puses//Latvijas Vēstnesis. - 1995. - 12. sept. - Nr. 138. 
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I daļa 

Privātās dzīves aizsardzība 
1. nodaļa 

Tiesība uz privātās dzīves aizsardzību 
kā cilvēktiesība 

Tā kā mācību līdzekļa mērķis ir aplūkot galvenokārt personas datu 
aizsardzību Eiropas Savienībā un, ņemot vērā, ka privātums ir tēma, 
par kuru ir sarakstīts un vēl varētu sarakstīt ne vienu vien grāmatu, 
šajā nodaļā nav dota padziļināta privātuma analīze un nav meklētas jaunas 
privātuma koncepcijas. Nodaļā aprakstošā veidā galvenajos vilcienos tiks 
atspoguļots, kā līdz mūsdienām attīstījusies ideja par tiesībām uz privātās 
dzīves aizsardzību, un pamatots, kāpēc šāda tiesība vispār nepieciešama. 

Patlaban visi galvenie starptautiskie dokumenti un daudzu pasaules 
valstu konstitūcijas garantē personas privātās dzīves neaizskaramību. 
Ko tas nozīmē un kāds ir privātuma saturs? Par privātumu ir sarakstīts ne 
mazums literatūras, taču atbildes uz jautājumu, kas ir privātums, katra 
zinātne meklē no sava skatupunkta. Lai varētu sniegt ieskatu šajā jautā
jumā no juridiskā viedokļa, ir jāpievēršas tiesību vēsturei un filozofijai. 
Privātuma problēmas šajā nodaļā jāanalizē no juridiskā viedokļa. 

Pavisam plašā nozīmē - par privātumu (privātus - no latīņu valodas: 
personisks, privāts; privacy - no angļu valodas: privātums; Privatange-

legenheit- no vācu valodas: privāta lieta) runā tāpēc, ka visa sabiedrības 
dzīve ir iedalīta publiskajā un privātajā. Šādu dalījumu ieviesa romiešu 
juristi, kuri tiesības iedalīja publiskajās un privātajās: publiskās tiesības 
regulēja valsts, privātās - pilsoņu tiesiskās attiecības8 - publiskās tiesības 
ir tās, kas attiecas uz Romas valsts stāvokli, privātās ir tās, kas ņem vērā 
atsevišķu cilvēku intereses.9 X V I un X V I I gs. Eiropā radās suverenitātes 
jēdziens, kas izveidoja priekšstatu par sevišķu publisko jomu, ko 
monarhija varēja neierobežoti ietekmēt 1 0. No otras puses, kā atbilde uz 
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monarha plašajām tiesībām izdot likumus, pastāvēja privātā joma, kas 
ir brīva no valsts ietekmes. 1 1 

Suverenitātes jēdziena autors Z. Bodēns raksta: "Valsts ir ģimeņu 
un to kopīgo īpašumu apvienība, ko pārvalda tai pāri stāvoša vara un 
saprāts. Valsts un tās pārstāvju visvarenības robeža ir ģimene un 

privātīpašums, turklāt suverēno varu saista dabiskā un dievišķā tiesības. 
(> adījumā, ja valdība tās pārkāpj, tautai ir tiesības tikai uz pasīvu 
pretošanos, jo valdība pilnīgi atskaitās tikai Dieva priekšā."1 2 Tātad 
zināma izpratne par to, kurā mirklī beidzas valsts dzīve un sākas personīgā 
joma, Eiropā ir pastāvējusi jau ilgāku laiku. 

Privātās dzīves aizsardzības idejas tuvāk mūsdienu izpratnei sāka 
attīstīties Amerikas kontinentā, un tās tika pamatotas, atsaucoties uz 
Amerikas S a v i e n o t o Vals tu konst i tūc i jā paredzētajām tiesībām. 
1 8 9 0 . gadā Samuels Varens un Luiss Brandejs (Samuel Warren, Louis 

Ikandeis) sarakstīja eseju "Tiesības uzptivātumu" ar domu, ka "Amerikai 
ir jāatbild uz pieaugošo tehnikas attīstību, kas ielaužas personas privātajā 
dzīvē",13 tā pirmo reizi pasaulē privātumu pasludinot par konkrētu 

s o c i ā l u vērtību.14 Minētie autori privātuma aizsardzību uzskatīja par 
tiesībām palikt vienam (right to be let alone).15 Ar tehnikas attīstību viņi 
domāja fotogrāfiju un laikrakstu izplatīšanu, kuros atainota dažādu 
(ilvēku dzīve - un, protams, ne vienmēr no "labās" puses.16 

Par privātumu kā jaunas vērtības parādīšanos S. Varens un L. Bran
dejs raksta: "Pavisam senos laikos likums aizsargāja īpašumu un dzīvību 
tikai no fiziskas iejaukšanās. Ta jā laikā tiesības uz dzīvību nozīmēja 
i iesības uz fizisku neiejaukšanos. Vēlāk tika atklāta cilvēka garīgā būtība, 
viņa jūtas un intelekts. Pakāpeniski šo tiesību sfēra paplašinājās; un 
tagad tiesības uz dzīvību nozīmē tiesības baudīt dzīvi - tiesības palikt 
vienam; īpašuma izpratne ir paplašinājusies un ar to saprot jebkuru tā 
lormu - gan ķermenisku, gan bezķemenisku."1 7 

Eseja "Tiesības uzprivātumu" uzskatāma par privātās dzīves aizsardzības 
idejas sākumu. No šā brīža sākās plašas diskusijas par privātumu, 
parādījās jauni darbi un domas, taču vēl aizvien pastāv dažādi uzskati 
par jēdzienu - privātums.18 Jau no pirmās esejas par privātuma aiz-
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sardzību19 tika meklētas jēdziena privātums definīcijas. Privātums ir 
saistīts ar indivīda attiecībām ar sabiedrību. Zinātniskajā literatūrā, kas 
atvēlēta informācijas likumdošanas problēmu analīzei, t iek pausts 
viedoklis, ka konkrētu privātuma definīciju sniegt grūti, jo jēdziena 
traktējums ir atkarīgs no nācijas kultūras.2 0 Ja salīdzina Amerikas un 
Eiropas tiesību sistēmu, tad šādam viedoklim zināmā mērā varētu arī 
piekrist, taču demokrātiskās iekārtās pamatā vienmēr ir līdzīgas tās 
kopīgās vērtības, uz kurām tiek būvēta sabiedrības dzīve. Kaut gan, kā 
vēlāk šajā grāmatā tiks parādīts, privātuma izpratne Amerikas valstīs 
un Eiropā tiešām atšķiras arī tagad. Tomēr privātuma attīstības pirm
sākumi meklējami tieši A S V , tāpēc vispirms jāpievēršas galvenajām 
koncepcijām, kas izvirzītas šajā valstī. 

A S V visi mēģinājumi aizsargāt personas privāto dzīvi tika pamatoti 
uz kādu no konstitūcijā garantētajām tiesībām, kaut arī tajā privātuma 
aizsardzība tieši nekur nav minēta. Tiesība uz privātās dzīves aizsardzību 
tika pierādīta, tiesai ikreiz interpretējot kādu citu A S V konstitūcijas 
labojumu. Tika radīti precedenti. 

Viens no konfliktiem, kas izraisīja diskusijas par tiesībām uz privātumu, 
bija atsevišķu A S V štatu izdotie noteikumi, kas precētiem pāriem aizliedza 
lietot kontracepcijas līdzekļus.21 Tāpēc viena no privātuma izpratnēm tika 
balstīta uz A S V konstitūcijas X I V labojumu - neviens štats nedrīkst nelikumīģ, 

ierobežot personas dzīvini, brīvību ved īpašumu (..) - un A S V Augstākā tiesa to 
interpretēja kā personas tiesības rīkoties pēc savas izvēles - personas rīcību 
nedrīkst ierobežot, jo tiks pārkāpta tās tiesība uz brīvību.22 Visi likumi par 
aizliegumu lietot kontracepcijas līdzekļus tika atcelti.2 3 

Ideju par tiesībām palikt vienam S. Varens un L. Brandejs 40 gadus 
pēc esejas iznākšanas izmantoja tiesas procesā un atsaucās uz A S V kon
stitūcijas IV labojumu,2 4 kas nosaka personas, dzīvesvietas, dokumentu 
un īpašuma drošību pret nepamatotu kratīšanu un sagrābšanu (unreū' 

sonable searches and seizures).25 Ar dzīvesvietas neaizskaramību izprata 
daļu no tiesībām uz īpašumu. Tās ir personas pamattiesības. 

Taču, kas vispār ir pamattiesību? Cik zināms, jēdziens pamattiesību (fun-

damentalright) pirmo reizi tika lietots Francijā X V I I I gs. beigās un vēlāk 
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tika iekļauts visās konstitucionālo tiesību teorijās.2 6 Mūsdienās Eiropā 
vārdu pamattiesības vairāk lieto, atsaucoties uz cilvēktiesībām kā tādām, 
savukārt A S V ar to saprot tās pamatbrīvības, ko garantē konstitūcija, un 
modernās privāttiesības rodas, novelkot robežšķirtni starp civilo sabiedrību 
un publisko varu, novelkot robežu starp brīvību no publiskās varas, kur 
tā nedrīkst iejaukties.27 Citiem vārdiem sakot, pamattiesības rodas kā 
sava veida aizstāvības tiesība pret valsti.28 Minētajā atkal iezīmējas jau 
Senās Romas laikā izveidotais sabiedrības dzīves dalījums publiskajā un 
privātajā. Jāpiebilst: lai arī vairākas tiesības vēsturiski ir attīstījušās kā 
aizstāvība no valsts iejaukšanās un cilvēktiesības jāgarantē valstij, šīs 
tiesības horizontālā līmenī jārespektē arī indivīdiem savstarpēji. 

A S V privātumu skaidroja arī kā personas tiesības kontrolēt infor
māciju par sevi, ko pazīst kā self disclousure (Westin) vai datu paškontroles 

koncepciju,29 taču V. A. Parents (W. A. Parent) uzskata, ka šī datu 

paškontroles koncepcija nav visai veiksmīga: definīcija ir pārāk plaša, jo, 
kad persona kaut kur "dodas ārā", tās privātums tiek pārkāpts tiktāl, 
»iktāl kāds par viņu var savākt informāciju, un informācijas vākšanu 
nevar apturēt.3 0 Kā grāmatā vēlāk tiks atainots - tieši paškontroles 
koncepcija mūsdienās Eiropā ir privātās dzīves aizsardzības filozofija. 

Literatūrā, kas veltīta privātuma problēmu apskatam, minēti arī citi, 
mazāk pamanīti privātuma tiesības pamatojumi, piemēram, atsauce uz 
A S V konstitūcijas V labojumu, kas aizliedz pašaprunu kriminālprocesā3 1. 
Kā vēl vienu koncepciju izdala privātuma kā ierobežotas pieejas personai 

t ris iezīmes: 

a) slepenība - iepretim informācijai, kas zināma par personu; 

b) anonimitāte - iepretim uzmanībai, kas pievērsta personai; 

c) vienatne - iepretim fiziskai pieejai personai. 

Privātums ir "zaudēts", kad citi iegūst informāciju par personu, 

pievērš tai uzmanību vai iegūst pieeju tai. 3 2 Koncepcija par limitētu 

pieeju personai saistīta ar otras puses brīvības ierobežošanu, tāpēc 

jāaplūko jautājums par brīvības apjomu.3 3 Šādam uzskatam var piekrist, 



jo brīvības apjomu jau tieši nosaka tie noteikumi, kas šo brīvību ierobežo, 
nevis, piemēram, konstitūcijas norma, kas pasludina, ka visi ir brīvi 
neatkarīgi no sociālās izcelsmes, rases u.c. īpašībām. Privātuma kā 
limitētas pieejas izpratne vairāk balstās uz to pašu ideju par tiesībām 

palikt vienam. (Privātumu kā tiesības palikt vienam atkārtoti 1 9 5 8 . gadā 
izdevumā "The rights of the people" definēja arī Viljams Duglass (William 

Douglas) no A S V ) . 3 4 

W. A. Parents (W. A. Parent) uzskata, ka privātums ir stāvoklis, 
kad par personu nav zināma nekāda dokumentēta informācija.3 5 

Vēsturiskā secībā atainotie mēģinājumi definēt privātumu A S V , iz-
virzot dažādas privātuma koncepcijas, sniedz priekšstatu par privātumu 
kā situāciju, kurā persona ir viņa pati. Teorētiķu strīds joprojām turpinās 
par to, c ik lielā mērā persona var ietekmēt un kādas ir tās tiesības 
ietekmēt šādas privātas situācijas pastāvēšanu. Rodas vēl viens svarīgs 
jautājums: kāpēc privātā jomas aizsardzība vispār ir nepieciešama? 

Tiek izvirzīta doma, ka privātumu var aplūkot no četriem dažādiem 
aspektiem - aprakstošā, vērtību, juridiskā un intereses aspekta.3 6 Šāda 
pieeja sniedz pilnīgāku priekšstatu par privātās dzīves aizsardzības būtību. 

Aprakstošais aspekts dominē vārdnīcu tipa izdevumos, tas cenšas 
uzsvērt, ka privātums ir situācija, kad persona īsteno kontroli pār sevi 
un ar savu dzīvi saistītu informāciju - šādu situāciju sauc par konfiden
cialitāti, nošķirtību, kas tomēr pastāv tikai tad, ja neviens tajā neiejau
cas.3 7 Brīdis, kad šis noslēgtības stāvoklis tiek pārkāpts, rada pārdomas 
par privātumu kā vērtību - indivīds var izlemt, ka viņš zināmu daudzumu 
informācijas par sevi nodod atklātībai. Tas noved pie juridiskā aspekta -
tiesības uz privātumu tātad ir tiesības saglabāt tādu konfidencialitātes 
stāvokli, kādu persona ir izvēlējusies.38 Tiesību uz privātās dzīves 

aizsardzību saturā ir jāieliek privātuma aprakstošā aspekta saturs. 

Privātuma intereses aspekts nozīmē privātuma aizsardzība ar kādu 
konkrētu mērķi, ko diktē kaut kādas intereses.3 9 

Kāpēc tiesības uz privātās jomas neaizskaramību būtu jāaizsargā? Izrādās, 
ka vārdam intereses ir izšķirīgā nozīme, kuras dēļ vispār pastāv privātās 
dzīves aizsardzība. Taču šeit ir divas pieejas. Viena nostādne: privātums 
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kā indivīda tiesība, kas kalpo tikai personiskajām interesēm. Šī ir indi
viduālistiskās pieejas filozofija, kas pastāv A S V , kur privātumu izprot 
tieši kā tiesību, kas kalpo vienīgi personas labumam.40 Arī patlaban A S V 
izdevumā "Black's Law Dktionay"*1 lasāms skaidrojums: privātuma tie
sības - tiesības palikt vienam, personas tiesības būt brīvai no nesankcionētas 
publiskošanas un tiesības dzīvot bez nesankcionētas sabiedrības iejaukšanās 
lietās, kurās tai nav būtiskas nepieciešamības iejaukties.42 

Otra nostādne privātumu saskata kā priekšnoteikumu līdzdalības 
veicināšanā demokrātijā - persona var piedalīties sabiedrības, valsts 
dzīvē, izmantot visas savas tiesības vienīgi tad, ja tā var rīkoties brīvi no 
kāda ietekmes privātajā jomā — līdzdalības filozofija, kas dominē Eiropā.4 3 

Tiesības palikt vienam ir negatīva rakstura izpratne: tiesības palikt vienam -
tātad izbēgt no sabiedrības, būt pašam par sevi.44 

Pozitīva privātuma izpratne pieņem sabiedrību, kur pilsonim ir iespēja 
veidot pašam savu privāto dzīvi, jo darbs, sabiedriskā dzīve, politiskie 
un citi dienesti neļauj personai būt viņai pašai. Pastāvot tiesībām uz 
privāto dzīvi, ir iespēja sevi īstenot kā personību, kas aktīvi piedalās 
sabiedrības dzīvē, bez raizēm, ka kāds indivīda darbībā var kaut ko 
novērot un vēlāk pārmest. Indivīdam ir rīcības brīvība, ko var izmantot, 
ja kāds nejaucas ar savu darbību un netraucē. 4 5 

Līdz ar to, lai izvairītos no citu indivīdu iejaukšanās, turpmāk ir 
jāpastiprina personas uzvedības autonomija. Runa ir nevis par nošķirtību 
no sabiedrības, bet gan veidu, kā organizēt sabiedrību.46 

Brīva rīcība un savu pamattiesību īstenošana ir iespējama, ja per
sona darbojas autonomi, tajā skaitā - pēc savas izvēles arī izpauž infor
māciju par sevi, kas patiesībā nozīmē pašnoteikšanos informācijas jomā 
(autors piedāvā lietot jēdzienu - informacionālā pašnoteikšanās). 

Persona, īstenodama informacionālo pašnoteikšanos, tādējādi zina, 
kāda informācija par viņu ir valsts vai privātā tiesību subjekta rīcībā un 
kā šī informācija tiek izmantota. Secinājums - privātuma aizsardzība 

kalpo ne tikai personiskām interesēm, bet ari demokrātijas nostip

rināšanas interesēm. Privātuma aizsardzība ir priekšnosacījums demo
krātiskas sabiedrības pastāvēšanai.4 7 
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Aplūkotās tiesības nozīmē divas lietas: pirmkārt, tās norāda, ka 
ikvienai personai ir tiesības uz privāto jomu, un, otrkārt, persona ir 
tiesīga kontrolēt informāciju par savu privāto dzīvi48 tādā apjomā, kādā 
personai ir nepieciešams. 

Jāpievērš uzmanība tam, ka privātums, privātuma interese un tiesī
bas uz privāto dzīvi ir pavisam dažādas lietas. Vārda aizsardzība "pie
vienošana" tikai pie viena no šiem jēdzieniem nenodrošinās šajā aspek
tā analizētā fenomena aizsardzību kopumā. Jēdziens privātums raksturo 
stāvokli vai vērtību, taču nevar runāt par privātuma aizsardzību - privā
tums ir šaurāks jēdziens nekā jēdziens privātā dzīve.49 Jālieto vienojošs 
jēdziens, kas vārdu aizsardzība ļautu attiecināt uz visu šīs nodaļas analīzes 
objektu kopumā. Jāapsver iespēja lietot jēdzienus personas privātās jomas 

aizsardzība vai arī privātās dzīves aizsardzība. Nevar teikt vienkārši - privātās 
jomas aizsardzība, jo ar to saprot visu individuālo pretstatā sabiedris
kajam, publiskajam. Vārdkopa privātā joma atsevišķā lietojumā atklāj 
daudz plašāku norišu slāni. Nav šaubu, ko nozīmē personas privātā joma. 
Turpretī otrajā variantā var izmantot gan vārdus personas privātā dzīves 

aizsardzība, gan vienkārši privātās dzīves aizsardzība, jo tiesības regulē tikai 
personu uzvedību, dzīvi, nevis kaut kādu objektu uzvedību. 

Tādējādi personas privātās jomas vai privātās dzīves aizsardzība 
ietver sevī gan to konkrēto un katrā individuālā gadījumā svarīgo 
interešu aizsardzību, kuru dēļ nepieciešams privātums, gan paša privā
tuma - kā stāvokļa - aizsardzību. Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību 
tiek noteiktas un prezumētas, kamēr persona pati neatsakās no kādas 
zināmas privātas informācijas saglabāšanas. Ja persona atsakās no kādas 
privātas informācijas daļas, viņa atkal brīvi rīkojas - atteikdamās realizē 
rīcības brīvību. Rīcība pēdējā piemērā varētu būt saistīta ar apstākļiem, 
kad persona nesaskata, ka dažs labs kaut kādā veidā varētu traucēt 
viņas darbību (ar traucējumiem jāsaprot ne tikai aktīva pretdarbība, 
bet arī izsmiekls, pārmetumi, nosodījums, nicināšana u.tml.) . Ja ne
pārmet - netraucē - tātad nav iemesla kaut ko slēpt. Pēdējā atziņa 
lieliski pierāda, ka privātās dzīves aizsardzība ir garants personas 
rīcības brīvībai. 
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Persona nekad nevarēs rīkoties brīvi, ja kāds mēģinās kaut kādā veidā 

iraucēt. Ja nebūs personas privātās jomas aizsardzības, katrs rīkosies 

i ik .ii tā, kā to vēlas citi, lai tikai citu acīs nenonāktu "nepareizā situācijā." 

Vairs nav šaubu, ka rīcības brīvība ir demokrātijas balsts, bet privātās 

dzīves aizsardzība ir nepieciešams priekšnoteikums, lai īstenotu rīcības 

brīvību un personas pašnoteikšanos. Personai ir tiesības prasīt šādas 

privātās jomas aizsardzības esamību, tiesības uz privātās dzīves aizsardzību 

konstitucionālā līmenī, ja vien attiecīgās valsts konstitūcija garantē 

brīvību visiem cilvēkiem. Piemēram, Itālijas konstitūcijas 13. pantā 

noteikts, ka personas brīvība ir neaizskarama5 0, izņemot likumā pare

dzētos gadījumus. Lai persona varētu īstenot šo tiesību, konstitūcijai ir 

Jāgarantē arī privātās dzīves neaizskaramība. 

Kā jau iepriekš minēts, privātuma aizsardzības pirmie mēģinājumi 

tika izdarīti A S V ar konstitūcijas normu interpretācijas un precedentu 

palīdzību. Tomēr atsevišķa indivīda tiesiskā stāvokļa nostiprināšana ak-

tivi tika uzsākta tikai pēc Otrā pasaules kara,5 1 precīzāk - pēc A N O 

Izveidošanas. 

Kā viena no cilvēka pamattiesībām mūsdienās tiesība uz privātās 

dzīves aizsardzību ir fiksēta galvenajos starptautiskajos cilvēka tiesību 

dokumentos. 1 9 4 8 . gada 10. decembra A N O Vispārējās cilvēka tiesību 

deklarācijas5 2 3. pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību, brīvību 

un personas neaizskaramam. Minētā dokumenta 12. pantā noteikts: nedrīkst 

\>atvaķģ iejaukties neviena personiskajā un ģjkmenes dzīvē, patvaļīgi pārkāpt viņa 

l.ivokļa vai korespondences neaizskaramību, vai apdraudēt viņa godu un 

reputāciju. Katram ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai 

a\draudējumiem. 

A N O 1 9 6 6 . gada 16 . decembra "Starptautiskais pakts par pilso

niskajām un politiskajām tiesībām" personas tiesības uz privāto dzīvi 

garantē 17. pantā: 

1. Nedrīkst patvarīgi vai nelikumīgi iejaukties neviena personiskajā, ģimenes 

dzīvē, pārkāpt dzīvokļa neaizskmamību vai korespondencesnoslēpumu vai 

nelikumīgi apdraudēt viņa godu un reputāciju. (488^" Latvijas 
Universitātei 



2. Katram ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos vai 

apdraudējumiem.53 

Eiropas valstīs viens no svarīgākajiem dokumentiem ir 1950. gada 

4. novembri pieņemtā "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aiz

sardzības konvencija" un tās papildprotokoli5 4. Šīs konvencijas 8. pants 

nosaka: 

1. Ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un 

korespondences neaizskaramību. 

2. Sabiedriskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, 

izņemot gadījumos, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā 

sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts drošības, sabiedriskās kārtibas vai valsts 

labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības un noziegumus, lai aizsargātu 

veselību un morāli, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 

konvencijas 8.1. pantā garantēto tiesību izprot ne tikai negatīvā nozīmē -

tiesības palikt vienam. Šīs tiesības pozitīvā nozīmē dod iespēju īstenot 

brīvību. Tiesības uz privāto dzīvi nozīmē arī tiesības veidot attiecības ar 

citiem cilvēkiem 5 5 Ņemot vērā iepriekš minēto, privātās dzīves aizsar

dzība iever ari tās jomas aizsardzību, kas izriet no attiecībām ar citām 

personām, ieskaitot informāciju par šīm attiecībām. Tādā veidā Eiropā 

ar privāto dzīvi saprot daudz plašāku tiesību loku, nekā angloamerikāņu 

tiesību sistēmā, kas aprobežojas ar privātumu - personālās informācijas 

slepenību un personas nošķirtību no sabiedrības. 

Tiesības uz privātās dzīves aizsardzību garantē Eiropas valstu kon

stitūcijas. Piemēram, 1949. gada 2 3 . maija Vācijas Federācijas pamat

likuma 10. pants noteic vēstuļu, pasta un telekomunikācijas privātuma 

neaizskaramību, bet 13. pants nosaka mājokļa neaizskaramību.56 Itālijas 

konstitūcija 14. pantā noteic mājokļa neaizskaramību, bet 15. pantā 

sarakstes un visu citu sakaru brīvību un noslēpumu.5 7 

Privātā dzīves aizsardzība saskaņā ar minētajiem starptautiskajiem 
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dokumentiem tātad nozīmē: ģimenes dzīves un dzīvesvietas neaizska-

i.imību, pasta un citu sakaru neaizskaramību5 8, vai citiem vārd iem-

korespondences, telekomunikāciju privāto noslēpumu. Līdz šim tikai 

visi šie aspekti kopumā varēja garantēt privātās dzīves aizsardzību. 

2. nodaļa 

Privātās dzīves aizsardzība un informācijas sabiedrība 

Privātumam ir vairāki aspekti, kas, kā jau tika noskaidrots iepriekšējā 

11« nlaļā, tikai kopumā var garantēt privātās dzīves neaizskaramību. T a č u 

pamatā ir informacionālās pašnoteikšanās un izvēles (rīcības) brīvības 

princips: personai ir tiesības par sevi atklāt tik daudz, cik viņa vēlas. 

I .īdz ar to personas, kurām šīs ziņas saskaņā ar informacionālās pašno-

i T i k š a n ā s principu tikušas atklātas, nedrīkst uzurpēt datu subjekta 

i icsības un to rīcībā esošo informāciju nodot tālāk trešajām personām. 

Minētie starptautiskie cilvēktiesību dokumenti pieņemti laikā, kad 

par datortehniku mūsdienu izpratnē rakstīja tikai šauri specializētā 

literatūrā un zinātniskajā fantastikā. Tola ik visa informācija parasti 

glabājās vienkopus rakstveida kartotēkās un bija fiziski labi aizsargāta 

no iespējamām zādzībām vai pārfotografēšanas, kā arī pārrakstīšanas 

mēģinājumiem. Mūsdienās, kad atsevišķas datu bankas var savstarpēji 

NU līdzināt informāciju par konkrēto personu, iejaukšanās personas 

privātās dzīves jomā notiek arvien biežāk. Vienlaikus persona, par kuru 

dati tiek vākti, neko par to nezina, tāpēc turpina uzskatīt, ka ir pasargāta 

no citu iejaukšanās.5 9 Tas liecina, ka informācijas tehnoloģiju attīstība 

Ir zināmā veidā mainījusi sabiedrības dzīvi, ko līdz šim regulēja tai 

piemērotās tiesības. Informācijas tehnoloģijas ir plaši traktējams jēdziens, 

l as ietver sevī visus aspektus, kuri saistīti ar skaitļošanas tehniku, datu 

glabāšanu, televīziju un datu pārraidi sakaru t īk los . 6 0 Vārdkopa 

informācijas tehnobģijas darināta XX gs. 7 0 . gadu beigās, apzīmējot 

modernu, elektronisku tehnoloģiju informācijas vākšanai.6 1 

Informācijas, datortehnikas un telekomunikāciju tehnoloģiju attīs-
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tības dēļ informācija un zināšanas arvien plašāk tiek izmantotas darbā 
darba attiecībās, mācībās, sadzīvē, būtiski mainās sabiedriskās attiecības! 
un veidojas j a u n s , augstāk organizēts sabiedrības tips - tā sauktā 
informācijas sabiedrība.6 2 Process vienlaikus norisinās visās galvenajās 
pasaules ekonomiskajās zonās - Eiropā, Ziemeļamerikā un Dienvidaus
trumu Āzijā.6 3 Ko nozīmē informācijas sabiednba? Pasaules ekonomikas 
attīstībā ir vairāki posmi, kurus mēdz apzīmēt ar attiecīgā laika periodā 
valdošo dzīves līmeņa attīstības filozofiju. Patlaban veidojas jauna veida 
sabiedrisko attiecību un sabiedrisko resursu rašanās sistēma, ko vada 
zinātniski tehniskās revolūcijas attīstības procesi. 6 4 Šī revolūcija, tāpat 
kā tās priekšgājējas - agrārā un rūpnieciskā revolūcija izraisa nopietnas 
sociālas pārmaiņas, no kurām vissvarīgākās ir jauna veida sabiedrisko 
attiecību un sabiedrisko resursu rašanās.6 5 O. Toflers ( A S V ) mūsdienu 
situāciju raksturo kā pāreju no industriālā laikmeta uz postindustriālo -
informācijas laikmetu. 6 6 Vēsturē viņš saskata trīs viļņus - pirmais vilnis 
ir agrārais, otrais - industriālais laikmets ar tam raksturīgo tieksmi 
pēc daudzuma, masveidīguma, vienādošanas un centralizācijas. 6 7 

XX gs. 5 0 . gados A S V aizsākās trešais vilnis, kurš saistīts ar elektro
nikas un datortehnikas attīstību un kuram raksturīga tieksme pēc indi
viduālas pieejas, kvalitātes un decentralizācijas. Ja agrārajā civilizācijā 
maksāja par muskuļu darbu, industriālajā - par profesijām, tad trešajā 
vilnī maksās par cilvēka noteiktām spējām un īpašībām.68 Informācijas 
sabiedrība ir "postindustriāla" sabiedrība.69 Tas, protams, nenozīmē, ka 
pilnībā izzudīs industrija, tomēr veids, kā tiks organizēts darbs, nepār
protami mainīsies. Mūsdienās lielā mērā pamatresurss un attīstības 
priekšnoteikums ir informācija. Tās resursi no agrāk pazīstamajiem izej
vielu un enerģijas resursiem atšķiras ar daudzām pazīmēm: 

- tie nav patērējami, un tos izlieto nevis fiziski, bet gan garīgi; 

- pēc savas būtības tie nav materiāli, un tos nevar reducēt uz fizisku 
priekšmetu; 

- to izmantošana ļauj strauji samazināt cita veida resursu patēriņu, 
un tas rada iespaidīgu līdzekļu ekonomiju; 
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to radīšanas un izmantošanas process ir īpašs - ar datortehnikas 

p.i līdzību.70 

Informācijas sabiedrības iezīmes jau pastāv attīstītajās valstīs, arī 
1 n vija informācijas tehnoloģijām ir liela ietekme uz to, kā tiek orga-
hl Ola uzņēmējdarbība. Lai nenokavētu iespējas, ko sniedz informācijas 
h Imoloģiju izmantošana, jau tagad nepieciešams pieņemt attiecīgu 

i natīvu bāzi. Mūsu dzīvē ir ienākuši tādi jēdzieni, kā, piemēram, 

• I "«i bāzes, iepirkšanās Internet, elektroniskais pasts u . c , tāpēc, mainoties 
li I I I sabiedrības attiecībām, kaut kādā veidā būtu jāmainās arī nor-
in 'i i vājiem aktiem, kas šīs attiecības regulē. 

Vēl pavisam nesen informācijas meklēšana, "rokoties" cauri papīra 
I I umentiem, bija nevien apgrūtinoša, bet arī ierobežota. Tagad datu 

Imulai pārmeklēšana aizņem dažas sekundes un visa veida informāciju 
" pārbaudīt nekavējoties. T ā p ē c var teikt, ka ir pagājuši t ie laiki, 

kad privātums t ika aizsargāts ar pasta sūtījumu neaizskaramību un 
li 1« tonsakaru noklausīšanās aizliegumu. 7 1 "Eiropas Cilvēka tiesību 
un | umatbrīvību aizsardzības konvencijas" 8.1. pants nenosaka privātās 
I i ves saturu, arī Eiropas Cilvēktiesību tiesa nav mēģinājusi to precizēt, 
tādejādi, izskatot lietas tiesā, ir iespējas veidot precedentu tiesības, ņemot 

i esošo sociālo un tehnoloģisko progresu. 7 2 

Informācijas sabiedrībā privātās dzīves aizsardzības garantēšanai 

vajadzīgas jaunas tiesību normas. Mēs patlaban dzīvojam augsti attīstītu 

li Imoloģiju laikmetā, un ir jānoskaidro, vai "vecās tiesības" spējam 

pli mērot šiem apstākļiem.7 3 Pieņemot ieteikumus "Privātuma aizsar-

I ibas un personas datu pārrobežu plūsmas vadlīnijas"74, E D S O Padome 

I U H 0 . gadā konstatē: automātiskās datu apstrādes attīstība, kas ļauj pārraidīt 

lielu datu apjomu pāri valstu un par kontinentu robežām, ir novedusi pie 

nepieciešamības apsvērt privātuma aizsardzības jautājumus, kas attiecas uz per* 

Unas datiem. Privātuma aizsardzības likumi, ko pieņēmušas aptuveni puse no 

II )SO dalībvalstīm,75 ir nepieciešami, lai novērstu fundamentālus cilvēktiesības 

i-nl'upumus, kā, piemēram, - nelikumīgu personas datu glabāšanu, kļūdainu 

datu glabāšanu vai šo datu ļaunprātīgu izmantošanu. 
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Kā jau iepriekšējā nodaļā konstatēts, tiesība uz privātumu ietver tie 
sības kontrolēt informāciju par savu privāto dzīvi. Visi fakti, notikumi, 
kas skar kādas personas dzīvi, ir viņa privātā dzīve, kurā nedrīkst neli
kumīgi iejaukties. Informācija par šiem personiskās dzīves notikumiem 
atspoguļo pašus notikumus, personas gaitas, tā ir privātās dzīves sastāv
daļa. Informācija elektroniskā veidā ir dati, un arī uz tiem attiecas perso
nas privātās jomas neaizskaramība. 

Datortehnoloģiju izaugsmes un elektroniskās novērošanas iespēju 
ietekmē datu vākšana un glabāšana ir palielinājusi neatļautas novēro
šanas un personiskās informācijas izmantošanas iespējas attiecībā uz (..) 
medicīnas, nodarbinātības datiem, kas šajās (un ne tikai - autora piebilde) 

jomās apdraud privātumu.76 Privātums tiek ievērots, ja vienlaikus tiek 
aizsargāti visi aspekti, ko nodrošina speciālie likumi. Līdz ar to šī cilvēka 

tiesība uz privātās jomas neaizskaramību ir jāattiecina uz informācijas 
apriti elektroniskā veidā, kur nepietiek ar līdzšinējo regulējumu. Starp* 

tautisko cilvēktiesību normas ir jāattiecina arī uz elektronisko datu 

apmaiņu un jāatrod veids, kā saglabāt personas privātās dzīves 

neaizskaramību informācijas sabiedrības priekšvakarā. Tas nozīmē, 
ka "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas" 
8. pants ir jāattiecina arī uz personisko informāciju elektroniskajā apritē 
privātās dzīves neaizskaramību paplašinot - respektīvi attiecinot arī uz 
personas datu aizsardzību. Atsevišķās valstīs personiskās informācijas 
aizsardzības likumi ir pieņemti, pamatojoties uz starptautiskajos doku
mentos garantēto privātās dzīves neaizskaramību.77 

Personas datu aizsardzības institūts nav pašmērķis, bet gan līdzeklis, 
lai turpmāk sekmētu informācijas sabiedrības izveidi, ekonomikas un 
jaunu tehnoloģiju attīstību. Informācijas tehnoloģiju iespējas šobrīd 
spēj paveikt to, kas agrāk bija izdarāms ar piepūli un lielām izmaksām -
liela apjoma datu pārsūtīšana uz citu kontinentu, informācijas ievāk
šana par personu utt. Šāda attīstība draud pārkāpt līdzšinējos demo
krātiskas iekārtas principus, cilvēktiesību principus. V ē l nesen kāda 
no šīm datorierīcēm bija attiecīgā izgudrojuma vienīgais eksemplārs, 
bet patlaban tas ir līdzeklis, ko plaši izmanto sadzīvē un uzņēmējdar-
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l-il'.i. Ja netiek pieņemti normatīvie akti (tajā skaitā personas datu 

| | irdzības j o m ā ) , kas attiecīgi regulētu jauno iespēju izmantošanu, 

Jaunu tehnoloģiju izstrāde, lietošana un turpmākā attīstība tiek brem-

if ta, jo ir kaut kādā veidā jāvēršas pret to, kas darbojas pret mums, 

ibicdrību un starptautiskajos dokumentos fiksētām cilvēka pamat-

v«11 ibām - privātās dzīves aizsardzība, īpašumtiesības uz izgudrojumiem 

• i ko citu. 
Eiropas Savienības Padome 1 9 9 3 . gada decembrī sanāksmē Briselē 

lūdza sagatavot ziņojumu paredzētajai 1 9 9 4 . gada 2 4 . - 25 . jūnija sa
nāksmei Korfu - tur prominentu personu grupa apsprieda, kādi pasākumi 
Informācijas jomā jāveic Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. 

Ziņojumā, kas pazīstams kā M. B a n g e m a n n a ziņojums, teikts : 
I n t )pai pasaulē ir vadošā loma personas pamattiesību aizsardzībā attie-

Clbfi uz personas datu apstrādi. Jaunu tehnoloģiju izmantošana potenciāli 
Ir i ikmē tādas ļoti sensitivas jomas, kā, piemēram, personas attēli, saru
nas, kustības un uzvedība. B e z vienotas pieejas personas datu aizsar-

dflbai Eiropas Savienības mērogā informācijas sabiedrības izveide 

liks ievērojami kavēta." 7 8 Tas, ka attiecīgu tiesību aktu trūkums kavē 
Ittlstību, nav noliedzams. Piemēram, jau tagad ir izstrādātas perifērās 

i Ices un datorprogrammas, kas nodrošina elektroniskā paraksta izman-
tošanu, taču apstāklis, ka pagaidām trūkst attiecīgas tiesiskās reglamen-
i " i jas, kas noteiktu elektroniskā paraksta un elektroniskā dokumenta 
Juridisko spēku, neļauj attīstīt elektronisko komerciju - preču un pakal-
i N ijumu sniegšanu, izmantojot datortīklus. Tas nozīmē, ka datorspeciālis-

• i« ni nav iespēju attīstīt jaunu elektroniskā paraksta programmu izstrādi 

un Tirdzniecību utt. 

Lai nodrošinātu pilnīgu privātuma ievērošanu personiskās infor

mācijas jomā, Rietumeiropas valstīs izveidoja personas datu aizsardzības 

institūtu, jo tika atzīts, ka privātuma aizsardzība ietver sevī arī per

sonas datu aizsardzību. Datu apmaiņa nenotiek tikai vienas valsts vai 

reģiona ietvaros - datu plūsmai patlaban jau ir globāls raksturs. Infor

mācijas sabiedrības laikmetā nepastāv lielvalstis, jo katra vieta uz 

•i-mcslodes ir globālais ciemats {¿obal wiüage). Valstu iekšējās ekono-
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mikas vietā stājas transnacionālās sabiedrības un starptautiskā sadar

bība. 7 9 Svarīgi ir panākt uzticību datu apritē ne tikai katras valsts 

ģeogrāfiskās telpas ietvaros, bet arī visā Eiropā un citur pasaulē. Tādējādi 

personas datu aizsardzības noteikumi nodrošina starptautiskajos doku

mentos noteiktās cilvēktiesības ievērošanu, kas rada uzticību modemam 

tehnoloģijām un veicina attīstību. 
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II daļa 

Terminoloģijas jautājumi 
Attīstoties jaunām nozarēm un sadzīvē ieviešot jaunas tehnoloģijas, 

rodas vajadzība pēc jauniem terminiem, veidojas jaunas terminoloģijas 
nozares.80 Plašā personālo datoru izmantošana praktiski visās zinātnes 
un tautsaimniecības nozarēs, kā arī dažādu sadzīves rakstura problēmu 
rUlnāšanā liek pievērsties ar datoriem saistītās latviešu terminoloģijas 
veidošanai un sakārtošanai.8 1 Termins ir vārds vai vārdu savienojums, 
l uri precīzi apzīmē kādas nozares noteiktu jēdzienu un kuram ir speci-
lllzēta nozīme, lietošanas joma, un kādā nozarē l ietojamo terminu 
kopumā dēvējam par terminoloģiju.8 2 Nereti vienas nozares pārstāvju 
lietotie termini vai profesionālismi citu nozaru darbiniekus spēj mal
dināt.83 Piemēram, ar datu aizsardzību juristi saprot attiecīgu tiesību 
normu esamību, kas reglamentē datu statusu un apriti, bet datorspe-
• i.«listi - attiecīgu tehnisko pasākumu kopumu, kas nodrošina datu 
aizsardzību pret nesankcionētu piekļūšanu. Kādā datorterminu vārdnīcā 
ļimu aizsardzība tā arī izskaidrota: aparatūras un programmatūras apvie
nojums, kas izveidots, lai izsargātos no datu zaudēšanas vai bojāšanas 
nesankcionētas pieejas gadījumā.84 

Ņemot vērā, ka personas datu juridiskās aizsardzības jautājumi ir 
tik (ualizējušies tieši sakarā ar datortehnikas plašu ieviešanu un lietošanu, 
itul ir jānoskaidro, kādiem no datorzinātnes terminiem ir neizbēgami 
jāparādās personas datu aizsardzības normatīvo aktu tekstos kā tiesību 
terminiem. 

Informācijas un datu jēdziens 
Runājot par personas privātās dzīves aizsardzību attiecībā uz perso

nu* privātās dzīves faktu atspoguļošanu un manipulācijām ar tiem, lieto 

irdzienus informācija, dati. 

Kāda ir šo jēdzienu nozīme? Darbā, kas veltīts Krievijas informācijas 

tli lību apskatam, tiek uzsvērta S. Ožegova informācijas definīcija. Tā 

noteic, ka informācija ir: 
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1) ziņas par apkārtējo pasauli un procesiem, kas taja notiek; 

2) ziņas, kas atspoguļo lietu stāvokli vai kādas citas parādības. 

Latvijā jēdziena (termina) informācija legālā definīcija ir noteikta 
"Informācijas atklātības likuma" 1. pantā: informācija ir ziņa vai ziņu 

kopums jebkurā tehniski iespējamā fiksēšanas, uzglabāšanas vai nodošanas veidā. 

Tātad ziņas ir sinonīms vārdam informācija. Likums noteic, ka dokumen-
tēta informācija ir informācija, kuras iekļūšanu informācijas apritē var 

identificēt. Literatūrā tiek atzīmēts: par dokumentu informāciju (doku
mentu) atzīstama informācija, kas tiek fiksēta materiālā nesējā, pastāvot 
rekvizītiem, kas ļauj šo informāciju identificēt.8 6 1 9 9 6 . gada 2 3 . aprīļa 
LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 "Dokumentu izstrādāšanas 
un noformēšanas noteikumi" nosaka dokumentu obligātos rekvizītus. 
Dokumentēta informācija tātad ir dokuments, tā kā "Informācijas atklā
tības likums" definē divus terminus - informācija un dokumentēta in-
formācija. 

Kā zināms informācija (ziņas) var pastāvēt gan materializētā, gan 
nematerializētā veidā.87 No tehnikas viedokļa - materializēta (doku
mentēta) informācija nav informācijas veids, bet gan tās pastāvēšanas 
kvalitatīvs rādītājs - tas, ka informācija ir materializēta, norāda, kādā 
kvalitātē tā pastāv. Kvalitāte ir īpašība.88 G a n materializēta, gan nema
terializētā informācija objektīvi pastāv. Nematerializētā informācija 

ir baumas, zināšanas, pieredze u.tml. Materializācijas procesa galare
zultātā informācija tiek ierakstīta kādā materiālā. 

Viens no informācijas materializācijas veidiem ir dati - dokumentējot 
notiek ziņu materializācija, informācija tiek nostiprināta uz speciāla 
materiāla nesēja.8 9 Dati ir formalizētā veidā attēlota tekstuāla, skaitliska, 
grafiska, videoinformācija un audioinformācija, kuru lietotājs vai datu 
apstrādes ierīces var interpretēt, apstrādāt vai pārsūtīt."90 Cita definīcija: 
dati: (latīņu vai. data) kodētas ziņas, kas raksturo reāla objekta stāvokli 
neatkarīgi no datu saņēmēja iepriekšējām zināšanām par šo objektu. 
Minētajās datu definīcijās parādās vairākas svarīgas iezīmes: pirmkārt -
vārds dati tiek sasaistīts ar vārdiem "formalizētā veidā", "datu pārr ' 
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" "kodētas ziņas", kas norāda, ka dati ir tāda informācija, kura ir 

m •<« riiilizēta uz informācijas nesēja. Otrkārt - dati ir informācija, 

' • materializēta uz tāda datu nesēja, ko spēj apstrādāt dators vai 

Ita datortehnika.9 1 Tas nozīmē, ka ar jēdzienu dati no tehniskā viedokļa 
i > 11 iv digitalizētu informāciju - tādu informāciju, kas izteikta bitos, 

liii* II informācijas daudzuma mērvienība, kas atbilst vienai binārā 

i ili |.i p< >zīcijai, un ar bitu skaitu parasti raksturo datorā apstrādājamās 
tttli I I ināi ijas vienības: baitus, kilobaitus, megabaitus.92 Informācija bitos 
»l»-l« materializēta uz informācijas nesējiem, kurus spēj apstrādāt dators, 

<u galvenokārt jāmin paša datora cietais disks, datu uzglabāšanas 

• . i i , diskete, kompaktdisks u.c. Minēto materiālu sauc arī par datu 

li ikālā vide, kurā tiek ierakstīti dati.9 3 

I Iplcbilst, ka pastāv arī citi informācijas materializācijas veidi. U n , 
»i P i it I I , viens no galvenajiem veidiem, kā materializējām informāciju 

ll.l. datortehnikas ieviešanai sadzīvē un arī vēl joprojām, ir informācijas 
i i i .• .Mi. i , atstājot iespiestas simbolu un rakstu zīmju pēdas uz apkārtējās 

i . priekšmetiem: klinšu sienas, koka, skaņuplates un visbeidzot uz 
i i . i . Informāciju, kas materializēta uz papīra, sauc par rakstveida 

liti ai nāciju. Elektroniska informācija nav rakstveida informācija, 

. jauns informācijas materializācijas veids, kas nav pielīdzināms 

• •.<•( kam līdz šim zināmam. 

i . i precīzāk saskatītu datu un informācijas kopsakarību, līdztekus ir 
i i • i • 1111< o arī to rašanās faktors. Vārdnīcā "Personālie datori" ļoti precīzi 
I MI .iirts, ka dati i r kādas uztveres, apstrādes procesa rezultāts: in-

• iii.it i ja, kuru lietotājs vai datu apstrādes ierīces var interpretēt, ap-

ii id.ii vai pārsūtīt. Šajā teikumā precīzi atspoguļots informācijas mate-

M ijas brīdis. Fiziska persona uztveres gaitā iegūst priekšstatu par 
i i <i i esošajiem notikumiem, iegūtās ziņas analizē. Radītā informācija 

i -alikt kā personas iespaidi, zināšanas, taču var to arī ierakstīt kādā 
li»IOI mācijas nesējā, tādējādi ziņas materializējot. Informācijas radīšanas 

• hH var sakrist ar tās materializācijas brīdi, bet to var arī nesakrist, 
i «i.ul, balstoties uz nule izklāstīto, var izdarīt šādus secinājumus 

II i rliN liesību aspekta raksturojums): 
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1) Ziņas (ziņu kopums) un informācija ir sinonīmi. 

2) Informācija (vai ziņas) var pastāvēt nematerializētā un materi
alizētā veidā. 

3) Nematerial izētā informācija ir zināšanas, baumas, pieredze, 
iespaidi u.tml. 

4) Informācija var būt materializēta uz dažādiem informācijas 
nesējiem. 

5) Informācija, kas materializēta uz papīra, ir rakstveida informācija. 

6) Dokumentēta informācija ir dokuments - informācija, kas 

materializēta rakstveidā (pagaidām) un satur obligātus rekvizītus. 

7) Jebkura materializēta informācija, kas materializēta strukturāli 
uz tāda materiāla vai informācijas nesēja, kuru var apstrādāt dator
tehnika, ir dati - informācija elektroniskā veidā. Dati ir digitalizēta 
informācija. 

1. zīmējumā dotā shēma sniedz pārskatāmāku priekšstatu par iepriekš 
secināto. 

Personas datu definīcija un personas datu veidi 
Personas datu aizsardzība balstās uz diviem galvenajiem jēdzieniem: 

1) personas datu jēdzienu 

2) datu reģistra jeb datu bāzes jēdzienu.9 4 

Dati ir šīs privātās informācijas materializācijas veids, pie tam tādos 

informācijas nesējos, ko spēj apstrādāt datortehnika. Savukārt perso

nas dati ir tikai viens no datu veidiem, jo pastāv daudz citu datu, 

piemēram, ģeodēzijas dati utt. Fakts, ka lielu daudzumu personiskās 

informācijas - personas datus - var glabāt datu bāzēs, kā arī elektroniski 

apstrādāt un pārsūtīt, noveda pie nepieciešamības Eiropā izstrādāt 

speciālu tiesisko normatīvu bāzi fiziskās personas datu aizsardzībai. 

Tādējādi tiek nodrošināts, ka "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrivību 

aizsardzības konvencijas" 8. pantā garantētās tiesības uz privāto dzīvi 

tiek attiecinātas arī uz informāciju par personu elektroniskā veidā. 
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Dati - kā 

elektroniskais 

dokuments 
1. zīm. Informācijas iedalījums 

Kaut gan tieši tehnoloģiju attīstība noveda pie nepieciešamības 

«iizsargāt datus - informāciju elektroniskā veidā, kas materializēta uz 

datorapstrādājamiem informācijas nesējiem (automatizētā apstrāde), 

tomēr saskaņā ar Direktīvu personas datu aizsardzība tiek regulēta arī 

attiecībā uz manuāli apstrādājamo personisko informāciju (rakstveida 

k irtotēkām). No tehniskā viedokļa dati ir informācija, kas materializēta 

elektroniskā veidā uz kāda ar datortehniku apstrādājama materiāla, taču 
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tāpēc vien, ka mūsu vārds, uzvārds vai cita informācija nav materializēta 

disketē, vēl nenozīmē, ka tie nav personas dati. Eiropas Savienība ir 

nonākusi pie secinājuma, kas personiskā informācija jebkurā veidā 

ir kļuvusi par svarīgu aizsardzības objektu. Tāpēc personas datu insti

tūts papildus aizsargā arī informāciju, kas atrodama manuālajās datu 

bāzēs j eb kartotēkās. Tehnoloģiju attīstība ir novedusi pie tā, ka dati 

vispār tiek vākti, un nav vairs svarīgi, kā tas tiek darīts, jo pārsvarā tiek 

izmantotas tieši datortehnoloģijas. 

Kas ir personas dati? Ja jēdziens dati vispār ir tehniska kategorija, tad 
personas dati jau ir tiesiska disciplīna, tāpēc šā jēdziena definīcija 
jānoskaidro, pētot tieši normatīvos aktus. 

Attiecībā uz personas datu definīciju Direktīvas 2. panta (a) punktā 

noteikts: personas dati nozīmē jebkuru informāciju, kas attiecas uz indentificētu 

vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu); identificējama persona ir per-

sona, kuru var tieši vai netieši identificēt, it īpaši izmantojot identifikācijas numuru 

un vienu vai vairākus faktorus, kas ir specifiski viņas fiziskajai, psiholoģiskajai, 

mentālai, kultūras vai sociālajai identitātei. 

Direktīvā norādīts, ka par personas datiem uzskatāmi tikai fiziskas 

personas dati, kas ir pieejami pēc īpašiem kritērijiem, un saskaņā ar 

Direktīvas preambulas 2 4 . punktu likumdošana, kas attiecas uz juridisko 

personu aizsardzību datu apstrādes jomā, šajā Direktīvā netiek aplūkota. 

Direktīva dod norādi, kā personu var identificēt - izmantojot iden

tifikācijas numuru un vienu vai vairākus faktorus, kas ir specifiski viņas 

fiziskajai, psiholoģiskajai, mentālai, kultūras vai sociālajai identitātei. 

Saskaņā ar Direktīvas preambulas 26 . punktu personas dati nav anonīmi 

dati, pēc kuriem datu subjektu nevar identificēt. Persona nav arī iden

tificējama, ja identificēšanai ieguldāmie līdzekļi var pārsniegt vērtību, 

ko dotu datu izmantošana. 

Beļģijas likuma "Par personas privātuma aizsardzību attiecībā uz per

sonas datu apstrādi" 5. paragrāfs nosaka: personas dati ir tādi dati, kuri 

attiecas uz fiziskām personām un pēc kuriem personas ir vai var būt identifi

cējamas (As "personai dota" shall be considered those items ofdata vuhich refer 

to a natūrai person ivho is or could be identified).95 Polijas likuma 6. pantā 
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noteikts: šā likuma izpratnē personas dati nozīmē jebkādu informāciju, kas 

attiecas uz fizisku personu un kas ļauj noteikt šīs personas identitāti.96 So valstu 

likumi pieņemti saskaņā ar Direktīvas prasībām. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 3. punktā 

definēts termins personas dati: jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu 

vai identificējamu fizisko personu. Minētā termina definīcija atbilst Direk

tīvai. 

Eiropas Savienības Padomes 108. konvencijas definīcija: personas dati 

nozīmē jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku 

iH'rsonu (individual). 1 0 8 . konvencija šajā ziņā ir pieļāvusi iespēju dalīb

valstīm izdarīt izņēmumus un pēc savas izvēles saskaņā ar 3. panta otrās 

daļas b) punktu dalībvalstis konvencijas parakstīšanas vai ratifikācijas 

imtrumenta deponēšanas brīdi vai jebkurā citā laika periodā, paziņojot Eiropas 

Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam, var piemērot konvenciju arī uz 

personu grupām, asociācijām, nodibinājumiem, uzņēmējsabiedrībām, 

korporācijām un citām personām, kas tieši vai netieši sastāv no fiziskām personām, 

un neatkarīgi no tā, vai personu apvienībām ir juridiskas personas statuss. Arī 

Norvēģijas (kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts) likuma "Par perso

nas datu bāzēm" 1. paragrāfs personas datu aizsardzību attiecina uz asoci

ācijām un nodibinājumiem: personas dati nozīmē informāciju un novērtējumu, 

kas tieši vai netieši var identificēt personas, asociācijas un nodibinājumus91. 

Runājot par personas datu aizsardzību, tiek izteikts arī tāds viedoklis, 

ka "informācija par personu katrā konkrētā gadījumā tiek uzskatīta par 

personas datiem ne tikai pēc tās satura, bet pēc tā, kā šī informācija tiek 

izmantota. Piemēram, ja autoservisa uzņēmums izmanto tikai personas 

vārdu un tam pretī ieraksta automašīnas marku, lai identificētu klientus 

automašīnas apkalpošanas nolūkā, tie nebūs personas dati, taču, ja šī 

informācija tiek izmantota, lai noteiktu īpašnieka braukšanas manieres 

vai atlasītu personas, kurām pieder dārgi automobiļu modeļi, - tie būs 

personas dati."9 8 Šāds apgalvojums nav īsti korekts - saskaņā ar Direktīvu 

personas dati ir tāda informācija par personu, pēc kuras to var identificēt 

un neatkarīgi no izmantošanas nolūka informācija ir un būs uzskatāma 

par personas datiem. Domājams, ka drīzāk raksta autors ar savu piemēru 
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Visus datu veidus nekad nevar uzskaitīt, tāpēc nepieciešams izdalīt 

datu grupas. Daži speciālisti izdala šādas personas datu grupas: vienkārši 

personas dati, medicīnas dati, tiesvedības dati un sensitīvie dati.101 Datu 

dalīšanai grupās nozīme ir tad, ja tām ir paredzēta atšķirīga aizsardzības 

pakāpe. Direktīva izdala personas datu speciālo kategoriju - sensitīvie 

personas dati, kuru apstrādei noteikts speciāls režīms. Sensitīvs nozīmē -

pastiprināti jutīgs.102 Sī ir visai subjektīva kategorija, jo dati ir tiktāl 

nensitīvi, ciktāl konkrētā persona nevēlas, lai tie nonāktu atklātībā. " T o 

mēr reizēm šīs ziņas ir tik delikātas, ka cilvēks labprātāk tās neizpauž 

(sargā ja ne no valsts, tad vismaz no citiem cilvēkiem). Tā var būt infor

mācija par veselības stāvokli, politiskajiem un reliģiskajiem uzskatiem, 

I inansiālo stāvokli un daudz ko citu." 1 0 3 Galvenokārt varētu būt runa par 

personas seksuālo orientāciju, kaitīgajiem ieradumiem, veselības vēsturi, 

kriminālo pagātni, ģenētisko informāciju u.tml. E D S O Padomes 

1980. gada 2 3 . septembra "Privātuma un personas datu pārrobežas plūsmas 

vadlīnijās" uzsvērts, ka katrā valstī var būt atšķirīgi pieņēmumi par to, 

kadi dati ir sensitīvi. T o , kas ir sensitīvs, nevar definēt.104 

Direktīva definē (prezumē, ka turpmāk minēto datu kategorijas ir 

'.«•nsitīvas) sensitivos personas datus: rase, etniskā izcelsme, politiskie 

uzskati (nostāja), reliģiskā vai filozofiskā pārliecība, piederība pie 

noilbiedrības, kā arī dati par veselību un seksuālo dzīvi - Direktīvas 

H. panta pirmā daļa. Sensit ivo datu apstrāde ir stingri ierobežota. 

Sensitivo un citu veidu personas datu apstrāde aplūkota šīs grāmatas 

IV daļas otrajā nodaļā "Personas datu apstrādes kārtība". 

Arī Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā definēts, kas ir 

•ensitīvi personas dati - personas dati, kas norāda personas rasi vai 

etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un politisko pārliecību, dalību 

uodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas veselību vai 

teksuālo dzīvi - 2. panta 8. punkts. Termina definīcija ir precīzi pār

ņemta no Direktīvas. 

Var rasties jautājums, vai personas kods, ko piešķir Latvijā katram 

l( dzīvotājam, ir sensitīvi dati? Atbilde ir nē, jo dzimšanas datums un 

• ni skaitļi šajā kodā nesniedz norādi ne uz vienu no Latvijas Fizisko 
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personu datu aizsardzības likuma 2. panta 8. punktā minētajām perso-
nas datu kategorijām. 

Parasti, apstrādājot datus ar datortehniku, visus datus sastrukturizē 
tā, ka tie ir pieejami pēc noteiktiem kritērijiem. Taču, ja dati tiek apstrā-
dati manuāli, tad uz tiem noteikumi par personas datiem attiecas tikai 
gadījumā, ja dati kartotēkā arī ir pieejami pēc īpašiem kritērijiem, vai, 
citiem vārdiem sakot, - strukturizēti. Kā redzams, personas datu aizsardzī-
bas nepieciešamība cieši saistīta ar iespēju personas datus glabāt datu 
bāzēs, kuru apskatam veltīta nākamā grāmatas nodaļa. 

Par šajā nodaļā izklāstīto var izdarīt šādus secinājumus: 
1) Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu 

vai identificējamu fizisku personu (datu subjektu), vai, citiem vārdiem 
sakot, informācija, pēc kuras tieši vai netieši var identificēt personu. 
Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā ir pareizi norādīts: 
likumā ir lietoti šādi termini. Attiecībā uz personas datu aizsardzību būtu 
nepareizi likumā ietvert definējumu, kas norādītu, ka personas datu 
definīcija ir dota tikai šā likuma izpratnē, kā tas dažkārt jau plaši tiek 
praktizēts, definējot terminus citos likumos. Protams, citās nozarēs ir 
vēlams, lai kāda termina definīcija tiek dota tikai attiecīgā normatīvā 
akta izpratnē. Taču Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums ir 
galvenais normatīvais akts, kas regulē šo datu aizsardzību, tam jāattiecas 
uz visiem datu reģistriem, un nevajag radīt situāciju, kad citos likumos 
rodas nepieciešamība otrreiz definēt to pašu terminu. T ā , piemēram, 
Latvijai jāpieņem jauns likums "Par telekomunikācijām", kurā saskaņā 
ar Eiropas Savienības direktīvām jāiekļauj normas par personas datu 
aizsardzību. Jau izstrādātais likuma projekts nedefinē terminu personas 

dati, jo tas ir cita likuma - Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma - uzdevums. 

2) No personas datu juridiskās aizsardzības viedokļa svarīgs ir 

vienīgi fakts, ka informācija tiek apstrādāta un pēc apstrādes ir 

materializēta uz kāda informācijas nesēja, kur informācija par fizisko 

personu ir pieejama pēc īpašiem kritērijiem (galvenokārt domāti datu 

nesēji, ko spēj apstrādāt datortehnika, kuras plašā pielietojuma dēļ arī 
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11 par izveidots personas datu aizsardzības institūts. T o m ē r personas 

«l.it u aizsardzības noteikumi attiecināmi arī uz manuālajām datu sistēmām 

Jeb rakstveida informāciju kartotēkās par personu, kas tehniski nav dati. 

I .ipēc no personas datu aizsardzības viedokļa ir svarīgi, vai šī informācija 

(dati) ir pieejama pēc īpašiem kritērijiem). 

3) Ņemot vērā, ka Eiropas valstīs lieto jēdzienu datu aizsardzība105 -

pretēji angloamerikāņu tiesību un teorijas sistēmai, kur lieto jēdzienu 

Imvātuma aizsardzība, - Latvijā, izstrādājot likuma projektus un visus 

I Itus tiesību aktus par personas aizsardzību informācijas un datu aprites 

jomā, ir jālieto pirmais jēdziens - datu aizsardzība. Tādējādi Latvijas 

lizisko personu datu aizsardzības likumā pareizi lietots nosaukums -

ļH-rsonas datu aizsardzība. 

Datu glabāšanas sistēmas 
G a n valsts, gan arī privātajās elektroniskajās (automatizētajās) datu 

bāzēs atrodas dažāda veida dati par personu. Pastāv dažādi datu gla

bāšanas veidi, un literatūrā, apzīmējot vietu, kur vispār tiek elektroniski 

glabāti dati, var sastapties ar dažādiem tehniskiem terminiem: datu bāze, 

datu banka, datotēka, reģistrs un informācijas sistēmas, datnes sistēma, 

datu apstrādes sistēmas. Tāpat personas datu apstrāde (sevišķi datu 

izplatīšana) notiek, izmantojot ne tikai sistēmas, kurās dati tiek glabāti, 

bet arī citas sistēmas, piemēram, telekomunikāciju tīklus u.tml. 

Šo procesu apzīmēšanai tiek lietoti dažādi tehniska rakstura termini. 

Dažkārt termini literatūrā un normatīvajos aktos, kā arī starptautiskajos 

dokumentos tiek lietoti dažādās nozīmēs, tiesību termini tiek jaukti ar 

datorterminoloģiju. Jāatgādina, ka vienam un tam pašam terminam 

datorzinātnē un tiesību zinātnē var būt atšķirīgas nozīmes, tāpēc j ā 

noskaidro, kurus no datorzinātnes terminiem, k a s apzīmē datu gla

bāšanas vietu, ir nepieciešams definēt normatīvajos aktos, lai n o d n v 

šinātu personas datu aizsardzību. 

Direktīvas 1. pantā Termini tiek definēts termins personas datnes sistēma 

(personai data filing system) -jebkuru strukturētu personisku datu kopums, kas 

ir pieejami, vadoties pēc īpašiem kritērijiem - pēc centralizēta, decentralizēta, 
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izvērstā, funkcionālā vai ģeogrāfiskā principa (-iem). Lai izprastu iepriekš 
minēto, rodas nepieciešamība noskaidrot jēdzienu datne (angļu valodā -
file): datne, fails ir datu kopa, tekstuāls vai grafisks dokuments, kuru 
glabāšanas, pārsūtīšanas vai apstrādes procesā uzskata un identificē kā 
vienotu veselumu un kurš parasti sastāv no vienādas struktūras i ^rak-
stiem.1 0 6 {Datne tātad ir angļu vārda fHe latviskojums). Struktūra - iekšējā 
sakarība starp daļām, kas veido veselumu, veids, kādā dažādās veseluma 
daļas sakārtotas attiecībā cita pret citu. 1 0 7 Tātad Direktīvas izpratnē 
jebkuru konkrētā sistēmā sakārtotu personas datu (jebkurā materiāli ' 
zācijas veidā) kopums, ja tie pieejami pēc īpašiem kritērijiem, ir datnes 
sistēma. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums definē personas datu 

apstrādes sistēmu -jebkādā veidā fiksēta strukturizēta personas datu kopa, kas 

ir pieejama, ievērojot attiecīgus kritērijus - 2. panta 5. punkts. Definīcija 
sīkāk nekonkretizē šos attiecīgos kritērijus, taču atbilst Direktīvai. 

Datnes sistēmas tehniski tiek apkopotas un glabātas datu bāzēs, datu 
bankās un reģistros. Latvijas likumos ar terminu reģistrs parasti apzīmē 
publiskā tiesību subjekta iestādes, kas veido un uztur kaut kādas datu 
bāzes (publiskā tiesību subjekta reģistru datu bāzēm var piešķirt valsts 
nozīmes datu bāzes tiesisko statusu). Latvijā saskaņā ar attiecīgajiem 
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem ir izveidoti dažādi publisko 
tiesību subjekta reģistri, kuros tiek uzturēta kaut kāda veida informācija, 
pēc kuras var identificēt fizisku personu. Lieto arī terminu personreģistrs -

ar to apzīmē reģistrus, sarakstus un jebkuras citas piezīmes, kas satur 
personālas ziņas, tas ir, informāciju par atsevišķām personām, un ko 
tagad veido un uztur ar automātiskās datu apstrādes palīdzību.108 Var 
minēt šādus svarīgākos reģistrus Latvijā, kas satur personas datus: 

1) iedzīvotāju reģistrs - 2 7 . 0 8 . 1 9 9 8 . "Iedzīvotāju reģistra likums" 1 0 9, 

2) civilstāvokļa aktu reģistri - 2 1 . 1 0 . 1 9 9 3 . likums "Par civilstāvokļa 
aktiem" 1 1 0, 

3) uzņēmumu reģistrs - 2 0 . 1 1 . 1 9 9 0 . likums "Par uzņēmumu re
ģistru"1 1 1, 
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«•) laulāto mantisko attiecību reģistrs - 2 0 . 1 1 . 1 9 9 0 . likums "Par 

uzņēmumu reģistru", 

• i komercķīlu reģistrs - 2 1 . 1 0 . 1 9 9 8 . "Komercķīlas likums" 1 1 2, 

fļ zemesgrāmata - 2 2 . 1 2 . 1 9 3 7 . "Zemesgrāmatu likums" 1 1 3 un vie

nota datorizētā zemesgrāmata — 2 2 . 1 0 . 1 9 9 8 . grozījumi "Zemesgrā

matu likumā" 1 1 4 (zemesgrāmata datorizētā veidā vēl tiek veidota), 

/) nekustamā īpašuma valsts kadastrs - LR Ministru kabineta 

3 0 . 0 4 . 1 9 9 6 . note ikumi Nr . 1 5 8 "Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra noteikumi" 1 1 5 , 

M) transporta līdzekļu un vadītāju reģistrs - 0 1 . 1 0 . 1 9 9 7 . " C e ļ u 

satiksmes l ikums" 1 1 6 (reģistrāciju veic Ceļu satiksmes drošības 

direkci ja ( l ikuma 4 . panta piektā daļa) un Valsts tehniskās 

uzraudzības inspekcija (likuma 4. panta sestā daļa), 

|) apdrošināto transportlīdzekļu īpašnieku uzskaites datu bāze (uztur 

Satiksmes birojs) - LR Ministru kabineta 0 6 . 0 2 . 1 9 9 9 . noteikumi 

Nr. 31 "Noteikumi par sadarbību sauszemes transportlīdzekļu 

īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas infor

mācijas apmaiņas jomā" 1 1 7 , 

1 0 ) statistikas pārvaldes informatīvā sistēma - 0 6 . 1 1 . 1 9 9 7 . "Valsts 

statistikas likums" 1 1 8, 

11) rūpnieciskā īpašuma un preču zīmju reģistrs - 3 0 . 0 3 . 1 9 9 5 . "Patentu 

likums" 1 1 9, 

12) ierēdņu un ierēdņu kandidātu uzskaites sistēma - 2 1 . 0 4 . 1 9 9 4 . 

likums "Par valsts civi ldienestu" 1 2 0 un LR Ministru kabineta 

0 7 . 0 4 . 1 9 9 8 . noteikumi Nr. 1 2 1 "Noteikumi par vienoto valsts 

pārvaldes funkciju un ierēdņu (ierēdņu kandidātu) uzskaites 

sistēmu" 1 2 1, 
I i) citi reģistri - nodokļu maksātāju reģistri, slimnieku reģistri utt. 

Latvijā saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu paredzēts 

izveidot datu aizsardzības uzraudzības iestādi - Datu valsts inspekciju, 

kurā būs jāreģistrē visas personas datu saturošas datu bāzes un reģistri. 

Reģistrācija attieksies arī uz galvenajiem publiskajiem reģistriem. Per-
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sonas datnes sistēmu reģistrācijas jautājumi sīkāk aplūkoti šīs grāmata 
VI daļā. 

Bieži vien tiek jaukti divi dažādi jēdzieni: reģistrs un datu bāze. Jā 
uzsver, ka no juridiskā viedokļa reģistri pārsvarā tiek veidoti vai nu k J 

iestādes, vai dienesti uz speciālu likumu pamata, un šā reģistra izsniegtajā2 

informācijai ir juridisks spēks. Savukārt datu bāze ir tehniska dat 
glabātuve, kurā dati reāli glabājas. Piemēram, Uzņēmumu reģistra iz-ļ 

sniegtajai informācijai ir juridisks spēks, taču pašā reģistrā - kā iestādē 
informāciju par konkrēto uzņēmumu var glabāt dažādās datu bāzēs: vienā 
vai vairākās elektroniskajās datu bāzēs, uzņēmumu reģistrācijas žurnālā 
utt. Vairākos publiskā tiesību subjekta reģistros informācija un dati iiļ 
arī publiski pieejami, piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistr-
informācija u.c. 

Tāpēc, piemēram, A S V datortiesību speciāliste apgalvo: "fakts, k 
ikviens no mums eksistē, nav nekāda privāta informācija - dzimšan 
un tās datums ir atrodams valsts publiskā reģistrā."1 2 2 Šādam apgal 
vojumam varētu piekrist tikai daļēji. Mūsu eksistences un uzturēšanās 
Latvijā fakts valsts iestādēm nav noslēpums. Krimināllikuma 2 8 1 . pants 
paredz atbildību par savas personas identitātes slēpšanu, uzturoties Latvijas 

Republikā bez pienācīga personību apliecinoša dokumenta vai izmantojot svešu 

vai viltotu personību apliecinošu dokumentu. T a č u valsts saskaņā ar 
pamatlikumu garantē personas privātās dzīves neaizskaramību, un valsts 
publiskajos reģistros esošā informācija par personām nav nododama 
jebkurām trešajām personām, jo spēkā stājies Latvijas Fizisko personu 
datu aizsardzības likums un citi normatīvie akti, kas arī nosaka trešo 
personu tiesību piekļūt citu personu datiem apjomu. 

Direktīva definē vienu terminu, ar kuru tiek apzīmēta personas datu 
glabāšanas vieta: datnes sistēma, kas ir jebkuru tādu strukturētu datu 
kopums, kas ir pieejami, vadoties pēc īpašiem kritērijiem: pēc centra
lizēta, decentralizēta, izvērstā, funkcionālā vai ģeogrāfiskā principa (-iem). 
Terminu datnes sistēma var attiecināt arī uz manuālajām personas datu 
kartotēkām (kartotēkām neelektroniskā veidā), kurās dati pieejami pēc 
īpašiem kritērijiem (attiecīgi klasificēti). 
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Jāpiebilst, ka normatīvajos aktos lietotajām terminu definīcijām nav 

• 'I 'I Igāti jāsaskan ar datorzinātnes terminoloģiju, tā kā, piemēram, datnes 

u\wmas definīcija Direktīvā noteikta, lai reglamentētu konkrētu tiesību 

•n.iitūtu - personas datu aizsardzību, - nevis visas datnes sistēmas 

tehniskā izpratnē kopumā. Tas pats attiecas uz citos tiesību institūtos 

• 1«ifinētajiem tehniskajiem vai zinātniskajiem terminiem - ir svarīgi 

definēt tikai atsevišķus terminus, kas tieši saistīti regulējamām tiesis

ki jām attiecībām. 

No personas datu aizsardzības viedokļa ir svarīgi definēt to sistēmu, 

I urā tieši tiek glabāti personas dati, jo ir iespējama privātuma pārkāpšana 

ikarā ar iespējām glabāt un automatizēti ātri apstrādāt personas datus, 

kas pieejami, vadoties pēc īpašiem kritērijiem. 
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III daļa 

Personas datu 
aizsardzības institūts Eiropā 

1. nodaļa 

Personas datu aizsardzības institūta 
izveide un mērķis 

Autora uzdevums šajā daļā ir atspoguļot personas datu aizsardzības 
principu un noteikumu izstrādes attīstības gaitu Eiropā, pasaulē u~ 
starptautiskajā sabiedrībā. 

Uzreiz jāuzsver, ka personas datu aizsardzības koncepcija ir atšķirīga 
Amerikas kontinentā un Eiropas valstīs. A S V , Kanādā un vēl dažās 
Amerikas kontinenta valstīs, kurās pastāv personas datu aizsardzība, 
nav vispārēju likumu par personas datu aizsardzību.123 Att iecībā uz per-
sonas privātās dzīves aizsardzību angloamerikāņu tiesību sistēmā lieto 
jēdzienu privātuma aizsardzības likumi (privacy protection laws), bet Eiropas 
valstīs - datu aizsardzības likumi.m 

Kaut arī privātās dzīves aizsardzības idejas dzimtene ir A S V , Kongress 
speciālu likumu par personas datu aizsardzību - Privātuma aktu (The 

Privacy A c t ) 1 2 5 - pieņēma tikai pēc Votergeitas noklausīšanās skandāla, 
tas ir, 1 9 7 4 . gadā. Sis akts ierobežo federālās pārvaldes iestādes per
soniskās informācijas vākšanā, lietošanā un izplatīšanā un attiecas uz 
federālo iestāžu rīcībā esošo informāciju, kas satur personu vārdus vai 
citu personu identificējošu informāciju. Privātuma akts ierobežo tās 
informācijas vākšanu, kas nepieciešama iestādes uzdevumu izpildei. 
Federālajām iestādēm saskaņā ar minēto aktu jāveic pasākumi, lai 
nodrošinātu datu drošību un konfidencialitāti. Personas datu aizsardzība 
A S V publiskajā sektorā tiek nodrošināta arī ar citiem speciālajiem 
likumiem - 1970. gada Grāmatvedības akts, 1 9 7 8 . gada Finansu pri
vātuma akts, 1 9 8 0 . gada Privātuma aizsardzības akts, 1 9 8 4 . gada 
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I tUļtclevīzijas politikas akts un 1 9 8 6 . gada Elektroniskās komunikā-

Ijās privātuma akts. Atsevišķos A S V štatos ir pieņemti likumi, kas 

l»nUtās uz 1 9 7 4 . gada Privātuma akta principiem un nosaka personas 

•tu aizsardzību valsts un pašvaldību reģistros. Tomēr, atšķirībā no 

llropas, vispārēja personas datu aizsardzības likuma A S V nav. Kas attie-

II uz privāto sektoru, tad personas dati tiek aizsargāti ar nozaru vai 

i i i|( sionālajiem datu apstrādes kodeksa noteikumiem vai civiltiesiskiem 

linumiem (pašregulācijas princips). 

Personas datu aizsardzības likumdošanas attīstību Eiropā var iezīmēt 

illvos posmos, kas aptver laika periodu no 1 9 7 2 . gada. Eiropā jau ar 

1970. gadu sākās diskusijas par privātuma aizsardzību attiecībā uz 

mlormāciju elektroniskā veidā - personas datiem. Pirmie datu aizsar

dzības likumi ir Vācijas Hesenes zemes datu likums un Zviedrijas 

1 9 7 3 . gada likums. Š ie ir tā sauktie "pirmās paaudzes" likumi. 

1 9 7 3 . u n 1 9 7 4 . gadā Eiropas S a v i e n ī b a s Padomes M i n i s t r u 

I•«•mitēja pieņēma divas rezolūcijas: ( 7 3 ) 22 un ( 7 4 ) 2 9 , kas att iecas 

uz fizisku personas datu aizsardzību elektroniskajās datu bāzēs pri-

vatajā un publiskajā sektorā. 1 2 6 Abās rezolūcijās t ika ieteikts Eiropas 

Savienības Padomes dalībvalstīm nodrošināt zināmu personas datu 

aizsardzības principu ievērošanu par datu vākšanu, datu kvalitāti, 

personas tiesībām būt informētam par datiem un to vākšanas akti

vitātēm. 1 2 7 Eiropas Savienības Padome, ņemot vērā tās Minis t ru 

komitejas instrukcijas, uzsāka darbu pie starptautiskas konvenci jas 

par personas datu aizsardzību ārvalstīs un starptautisko datu plūsmu, 

kuru Ministru komiteja pieņēma 1 9 8 0 . gada 17. septembrī (konven

ci ja n o s l ē g t a 2 8 . 0 1 . 1 9 8 1 . , s t ā j ā s s p ē k ā 0 1 . 1 0 . 1 9 8 5 . ) . 1 2 8 Š ī 

108. konvenci ja "Par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi" (turpmāk tekstā - 1 0 8 . konvencija) Eiropas Kopienas valstīs 

līdz direktīvas "Par personas aizsardzību att iecībā uz personas datu 

apstrādi un to brīvu apriti" (turpmāk tekstā - Direktīva) pieņemšanai 

veidoja bāzi visiem Eiropas Savienības dalībvalstu likumiem - kon

vencijā noteikti datu aizsardzības pamatprincipi. 1 0 8 . konvencija tika 

pieņemta, lai: 
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1) novērstu draudus personas privatumam, ko rada tehnoloģiju attīs 
tība, un 

2) saglabātu brīvu informācijas plūsmu1 2 9. 

Š im pirmajam starptautiskajam datu aizsardzības instrumenta 
turpmāk ir pievienoti vairāki ieteikumi - rekomendācijas par persona^ 
datu aizsardzību kādā konkrētā jomā. Rekomendāci jas kalpo par( 

vadlīnijām, gan izstrādājot personas datu aizsardzības likumus, gan to~ 
piemērojot. 108. konvencija joprojām vēl ir vienīgais starptautiskais 
personas datu aizsardzības instruments, kam var pievienoties jebku 
valsts, arī tās, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis.1 3 0 

Jāuzsver, ka indivīda tiesības neizriet tieši no konvencijas un tā na 
tieši piemērojama, bet uzliek valstij pienākumu garantēt personas datu 
aizsardzību ar Eiropas Savienības dalībvalstu likumu palīdzību.1 3 1 

Dokumentā ir noteiktas galveno jēdzienu definīcijas, datu aizsardzības 
principi. 

Eiropas Kopienā šajā laika periodā t ika veikti pētījumi par da
lībvalstu normatīvo aktu saskaņošanas jautājumiem attiecībā uz pār ro
bežu datu plūsmu un iespējamām konkurences, datu aizsardzības, 
konfidencialitātes problēmām - Eiropas Parlamenta apakškomiteja 
1 9 7 8 . gada sākumā veica sabiedrības aptauju par datu aizsardzības 
jautājumiem. 

Darbs pie personas datu aizsardzības principiem vienlaikus noritēja 
arī E D S O dalībvalstu ietvaros, un 1 9 8 0 . gadā 2 3 . septembrī tika pie
ņemtas "Privātuma un personas datu pārrobežas plūsmas vadlīnijas" 
{Guidelines on the protection of privacy and transborderflows of personal data). 

Tās organizācijas dalībvalstīm nav juridiski saistošas, un organizācijas 
dalībvalstis var brīvi izvēlēties, vai iekļaut šīs vadlīnijas savos likumos. 
Dokuments sastāv no E D S O Padomes ieteikumiem un vadlīnijām, kurās 
ietverti materiālie un procesuāli tiesiskie noteikumi publiskajam un 
privātajam sektoram. 

E D S O dokuments ir fakultatīvs starptautiskais personas datu ap
strādes standarts. Šīs vadlīnijas atspoguļo starptautisko konsensu, kas 
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"I i panākts privātās dzīves aizsardzības un informācija brīvas plūsmas 

|l H I rosināšanas nolūkos datorizācijas pirmsākumos un nosaka astoņus 

i ' i H >nas datu aizsardzības pamatprincipus, kurus piemēro datu apstrādē 

•III patlaban: datu vākšanas ierobežošana, datu kvalitāte, datu vākšanas 

mērķa noteikšana, apstrādes drošība, lietošanas ierobežojums, atklātība, 

indivīda līdzdalība un atbildība. E D S O vadlīniju pieņemšanas mērķis 

pļa novērst atšķirīgo dalībvalstu likumu izveidotās barjeras, kas kavēja 

Informācijas apriti un līdz ar to arī tirdzniecību un turpmāko ekonomisko 

.iitistību. 

1985. gada 1 1 . aprīlī E D S O dalībvalstu valdības pieņēma deklarāciju 
I .ir datu pārobežu plūsmu" ar mērķi ve ic ināt pieeju datiem un 

informācijai un novērst šķēršļus starptautiskajai datu apritei; pieņemt 
l< < ipīgus risinājumus datu aprites jautājumu regulēšanā. Deklarācija pēc 
.ipjoma nav gara. Tā ir apņemšanās risināt problēmas personas datu 
(omā. E D S O 1980. gada vadlīniju principi joprojām ir piemērojami, 
i.u'u jāņem vērā, ka dokuments pieņemts vēl pirms Internet parādīšanās 
un vairāk regulē astoņdesmito gadu problēmas.1 3 2 

Lai papildinātu E D S O 1 9 8 0 . gada dokumentu, E D S O 1 9 9 8 . gada 
l Havas konferencē pieņem Deklarāciju par privātās dzīves aizsardzību 
globālajos komunikāciju tīklos. 1 3 3 

Likumi, kas pieņemti pēc 108. konvencijas un E D S O 1 9 8 0 . gada 
vadlīniju stāšanās spēkā, pieskaitāmi pie "otrās paaudzes" personas datu 
aizsardzības likumiem. V ē l pirms 1 0 8 . konvencijas izstrādāšanas at
sevišķās Eiropas valstīs jau bija spēkā attiecīgi personas datu aizsardzības 
I ik umi - Francijas likums: Loi N 7 8 - 1 8 relative a ITnfornnatique, aux fichiers 

et aux libertés stājās spēkā 1 9 7 8 . gada 6. janvārī. 1 3 4 1977. gadā Vācija 
pieņēma pirmo Federālo datu aizsardzības likumu.1 3 5 1978 . gada 9. jūnijā 
Norvēģijā pieņēma 4 8 . aktu "Par personas datnes sistēmām", kas jopro-
ļ.im ir spēkā. 

Līdz ar 1 9 8 5 . gada 14. jūnija Šengenas vienošanos, kas šā līguma 

dalībvalstu pilsoņiem atļauj ceļot bez vīzām, līguma dalībvalstīm ir 

liesības veidot datu bāzes, kurās tiek glabāti dati par pilsoņiem. Lai 

noregulētu jautājumus, kas saistīti ar - un ne tikai - personas datu 
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aizsardzību, 1 9 9 0 . gada 19. jūni jā tika pieņemta konvenci ja "Par 

1985 . gada 14. jūnija Sengenas vienošanās starp Beniluksa Ekonomiskās 

Savienības valdībām, Vācijas Federāciju un Francijas Republiku par 

savstarpēju robežkontroles atcelšanu uz kopējām robežām piemēro

šanu." 1 3 6 Konvencijā ir vairāki panti, kas skar personas datu aizsardzību. 

Konvencijas 1 2 6 . pants uzlika pienākumu visām Sengenas vienošanās 

dalībvalstīm līdz 1990. gada 19. jūnija konvencijas spēkā stāšanās laikam 

pieņemt personas datu aizsardzības likumus saskaņā ar 108. konvencijas 

principiem un noteikumiem. 

Prasība bija saistīta ar personas datu starpvalstu apriti, kas nevar 

notikt, kamēr otrā valstī nav attiecīga likuma, kas garantētu adekvātu 

datu aizsardzības pakāpi. Konvencijas noteikumi nosaka datu apstrādes 

kārtību, kas attiecas gan uz automātiski, gan manuāli apstrādājamiem 

datiem. Piemēram, konvencijas 112 . pants noteic, ka personas datus, 

kas iekļauti Sengenas informācijas sistēmā, var glabāt, c iktā l t ie 

nepieciešami, lai sasniegtu mērķi, kam šie dati tika vākti. Šie 1 9 9 0 . gada 

19. jūnija konvencijā ietvertie noteikumi atvasināti no 108. konvencijā 

noteiktajiem principiem. 

A N O Ģ e n e r ā l ā asambleja 4 4 . sesijā 1 9 8 9 . gada 1 5 . decembrī 

pieņēma 44/132. rezolūciju "Direktīvas attiecībā uz personas datiem 

automatizētās kartotēkās (datnēs)". Šīs direktīvas papildinātas 1990. ga

dā un tās konsolidētā versija 1990. gada 14. decembrī apstiprināta A N O . 

Šis dokuments sastāv no 10 principiem, kas A N O dalībvalstīm nav 

saistoši, bet gan rekomendējoši. Piemēram, Direktīva iesaka izveidot 

neatkarīgu datu aizsardzības uzraudzības iestādi ( 8 . pants). 

Viena no Eiropas Savienības starptautiskas nozīmes iniciatīvām, kas 

lielā mērā saistīta ar personas datu apstrādi un nodošanu, ir kopīgas Eiropas 

policijas (Eiropola) izveide (līdzīgi kā Interpols, tikai Eiropas Savienības 

mērogā). 1992. gada 7. februāra Māstrihtas līgums paredzēja arī kopīgas 

dalībvalstu policijas izveidi, kuras uzdevums, dalībvalstīm sadarbojoties, 

apkarot narkotiku pārvadāšanu, terorismu un citas starptautiskās 

organizētās noziedzības veidus.137 Amsterdamas līguma 3 0 . pantā tiek 

konkretizēti šādas policijas galvenie uzdevumi.138 1995 . gada 18. jūlijā 
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I n t >pas Savienības dalībvalstis parakstīja konvenciju "Par Eiropas Policijas 

• w idi" (Eiropola konvencija), kuru līdz 1998 . gada 15. jūnijam bija 

i at ificējušas visas dalībvalstis. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības Padomei, 

lai konvenciju varētu piemērot, bija nepieciešams pieņemt attiecīgus 

i» «i matīvos aktus, konvencija stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā.1 3 9 

Eiropola konvenci ja un tās piemērošanas akti nosaka Eiropola 

darbību, vienlaikus minētajai institūcijai, vācot informāciju, jāievēro 

i" rsonas datu aizsardzības prasības. Konvencija pieņemta, ievērojot 

l'iropas Savienības Padomes 1 0 8 . konvencijas prasības un Eiropas 

Savienības Padomes rekomendāciju Nr. 15 R ( 8 7 ) "Par policijas sektorā 

i .-mantoto personas datu aizsardzību". (Eiropola konvencijas parakstī

šanas brīdī Eiropas Savienībā vēl nebija pieņemta Direktīva par perso

nas datu aizsardzību, taču Direktīva arī neregulē personas datu jautāju

mus Kopienas iekšlietu j o m ā ) . Eiropola darbība saistīta ne tikai ar sa

darbību Eiropas Savienības dalībvalstu ietvaros, bet arī ar citām val-

ii un. Tā kā viens no sadarbības aspektiem ir informācijas apmaiņa, tad 

|«» īpaši tiek uzsvērts jautājums par personas datu nodošanu trešajām 

valstīm. Eiropas Savienības Padome saskaņā ar Eiropola konvencijas 

18. pantu 1 9 9 9 . gada 12. martā ir apstiprinājusi noteikumus "Par 

I iropola rīcībā esošo personas datu nodošanu trešajām valstīm un 

1 1 1 šajām personām". 

Pakalpojumu sniegšanas brīvību Eiropas Savienībā garantē Eiropas 

Kopienas dibināšanas līguma 4 9 . EC pants, bet līguma 5 0 . E C pants 

i ii >teic, ka "Šajā līgumā par pakalpojumiem uzskata pakalpojumus, ko parasti 

miedz par atlīdzību (ciktāl uz tiem neattiecas noteikumi par preču, kapitāla un 

iH'rsonu brīvu kustibu)".m Eiropas Savienības tiesa ir konstatējusi, ka šī 

pakalpojumu definīcija ietver arī televīzijas signālu pārraidi un tāpat 

attiecas uz ziņu pārraidi kabeļtelevīzijā.1 4 1 Tādējādi tiek uzskatīts, ka 

i lesas lēmums par televīzijas signālu pārraidi ir jāattiecina uz visiem 

pakalpojumiem, kas ietver informācijas pārraidi, ieskaitot starptautisku 

datu plūsmu, un dati Eiropas Savienībā parasti ir uzskatāmi par preci. 1 4 2 

Atšķirīgie personas datu aizsardzības likumi visā Eiropas Savienībā 

zināmā mērā sāka radīt ierobežojumus informācijas apritē - nodot datus 
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uz citu Eiropas Savienības valsti drīkstēja tikai tad, ja otrā valsts garantēja 
ne zemāku datu aizsardzības pakāpi. Pie tam dažās valstīs vispār vēl 
nebija personas datu aizsardzības likuma. Šāda situācija kavēja Eiropas 
Savienības līguma 7.a pantā 1 4 3 noteikto brīva personu, preču, kapitāla 
tirgus izveidi. Vienlaikus bija jānodrošina personas privātās dzīves 
aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi. 

Eiropas Savienībā sāka izstrādāt direktīvu, kas noteiktu vienotu per
sonas datu aizsardzības kārtību visā Kopienā. Eiropas Komisija sagatavoja 
ziņojumu, pēc kura apspriešanas Eiropas Savienības Padomē un Parla
mentā, 1992. gada 15. oktobrī Eiropas Savienības Padomei tā iesniedza 
"Direktīvas par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un to brīvu plūsmu" projektu (dokuments: C O M [92] 4 2 2 final S Y N 
2 8 7 ) . 1 4 4 1995. gada 2 4 . oktobrī tika pieņemta speciāla Eiropas Savienības 
direktīva 46/95/EC "Par personas aizsardzību attiecībā uz personas datu 
apstrādi un to brīvu apriti", kas ir personas datu aizsardzības minimums. 
Visām Eiropas Savienības dalībvalstīm līdz 1998 . gada 2 4 . oktobrim bija 
jāpieņem nacionālie likumi par personas datu aizsardzību. 

E D S O Ministru konference, pieņemot Deklarāciju par privātās dzīves 
aizsardzību globālajos tīklos (Otava, 1 9 9 8 . gada 7. - 9. oktobris) , 
apstiprināja, ka tiks pildītas "saistības privātās dzīves aizsardzībā globālajos 

komunikāciju tiklos, lai riodrošinātu svarīgu tiesību aizsardzību, radītu uzticību 

globālajiem tīkliem un novērstu nevajadzīgus ierobežojumus personas datu 

pārobežu plūsmā. Ir jāceļ tilti starp dažādajām pieejām, kuras akceptējušas 

dalībvalstis ( E D S O dalībvalstis - autora piebilde) privātās dzīves aizsardzības 

nolūkā."145 

Saskaņā ar iepriekš minēto patlaban Eiropas Savienībā personas datu 
aizsardzību regulē divu līmeņu normatīvie akti: 

1) starptautiskā - Eiropas reģionālā līmeņa; 
2) nacionālā līmeņa. 

Eiropas reģiona līmenī personas datu aizsardzību (privātās dzīves 

aizsardzības tiesība) garantē Eiropas Savienības Padomes 1 9 5 0 . gada 
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i novembra "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijas" 8. pants. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir saistoši arī 

i.li starptautiskie dokumenti: 

I) A N O Vispārējā cilvēka tiesību deklarācija - 3. un 12. pants, 

' A N O 1 9 6 6 . gada 16 . decembra "Starptautiskais pakts par pilso

niskajām un politiskajām tiesībām" - 17. pants. 

liiropas Savienībā personas datu aizsardzību regulē: 

I) 1 9 8 1 . gada 2 8 . janvāra Eiropas Savienības Padomes 1 0 8 . kon

vencija "Par personas datu aizsardzību attiecībā uz datu automātisko 

apstrādi"1 4 6 (stājusies spēkā 0 1 . 1 0 . 1 9 8 5 . ) , kā arī speciāli ieteikumi 

attiecībā uz 1 0 8 . konvencijas interpretāciju: 

a) rekomendācija Nr . 1 R ( 8 1 ) "Automatizēto medicīnisko datu 

banku noteikumi", 

b) rekomendācija Nr . 10 R ( 8 3 ) "Par zinātniskiem pētījumiem 

un statistikai izmantojamo personas datu aizsardzību", 

c ) r e k o m e n d ā c i j a N r . 2 0 R ( 8 5 ) " P a r t ieša jā mārket ingā 

izmantojamo personas datu aizsardzību", 

d) rekomendācija Nr . 1 R ( 8 6 ) "Par sociālās nodrošināšanas 

mērķiem izmantojamo personas datu aizsardzību", 

e) rekomendācija Nr. 15 R ( 8 7 ) "Par policijas sektorā izman

tojamo personas datu aizsardzību", 

f) rekomendācija Nr . 2 R ( 8 9 ) "Par darba devēju rīcībā esošo 

personas datu aizsardzību", 

g) rekomendācija Nr. 3 R ( 9 0 ) "Par personu medicīnisko izmek

lēšanu", 

h) rekomendācija Nr. 13 ( 9 0 ) "Par pirmsdzemdību ģenētisko ske-

nēšanu, diagnozi un ar to saistītiem padomiem", 

i) rekomendācija Nr. 19 R ( 9 0 ) "Par maksājumos un ar tiem 

saistītām operācijām izmantojamo datu aizsardzību", 

j) rekomendācija Nr. 10 R ( 9 1 ) "Par publiskajos reģistros esošo 

personas datu aizsardzību un to nodošanu trešajām personām", 
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k) rekomendācija Nr. 1 R ( 9 2 ) "Par dezoksiribonukleīnskābe 
( D N S ) analīžu rezultātu izmantošanu kriminālprocesā", 

l) rekomendācija Nr. 3 R ( 9 2 ) "Par ģenētiskajiem testiem un 
skenēšanu veselības aprūpes mērķiem", 

m) rekomendācija Nr. 4 R ( 9 5 ) "Par personas datu aizsardzību 
telekomunikāciju jomā, sevišķi attiecībā uz telefona pakalpo
jumiem", 

n) rekomendācija Nr . 5 R ( 9 5 ) "Par medicīnas datu aizsardzību", 

o) rekomendācija Nr. 18 R ( 9 7 ) "Par personas datu aizsardzību, 

kas tiek vākti un izmantoti statistiskiem mērķiem". 

Turpinās darbs pie rekomendācijas N r . 5 R ( 9 9 ) "Par personas pri
vātās dzīves aizsardzību Internet". 1 4 7 

2) Eiropas Savienības direktīva 95/46/EC "Par personas datu aizsar
dzību attiecībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti" (spēkā 
n o 2 5 . 1 0 . 1 9 9 8 . ) , 

3) 19.06.1990. konvencija par 14 .06 .1985. Šengenas vienošanās starp 

Beniluksa Ekonomiskās Savienības valdībām, Vācijas Federāciju 

un Francijas Republiku par savstarpēju robežkontroles atcelšanu 

uz kopējām robežām piemērošanu" ( 1 0 2 . - 1 3 0 . pants), 

4) Eiropas Savienības 1 8 . 0 7 . 1 9 9 5 . konvencija "Par Eiropas Policijas 
nodibināšanu", 

5) Eiropas Savienības Padomes 1 2 . 0 3 . 1 9 9 9 . noteikumi "Par Eiropola 
rīcībā esošo personas datu nodošanu trešajām valstīm un trešajām 
personām." 1 4 8 

Katras valsts mērogā personas datu aizsardzību regulē Eiropas 
Savienības dalībvalstu likumi, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvu un 
1 0 8 . konvenciju un 1950. gada 4. novembra "Eiropas Cilvēka tiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju". 

Likumi par personas datu aizsardzību ir pieņemti visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs. 

5 4 

108. konvenciju ir ratificējušas šādas valstis, kam tā ir saistoša: 

Austrija, Beļģija, Dānija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, 

llltnde, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, 

Slovēnija, Spānija, Zviedrija, Šveice un Lielbritānija. Konvenciju ir 

i irakstījusi, bet nav ratificējusi Kipra, Rumānija un Turci ja . 1 4 9 

Vairākas valstis, kas ir ceļā uz integrāciju Eiropas Savienībā, pieņē

mušas savus likumus par personas datu aizsardzību, kas saskaņoti ar 

i 'ncktīvas prasībām. T ā s ir Polija, Slovākija, Ungārija, Lietuva un 

Igaunija.150 Čehijas, Slovēnijas un Rumānijas likumi pieņemti saskaņā 

•i 108. konvenciju, un šajās valstīs, kā arī Krievijā un Turci jā norit 

darbs pie tādu likumu pieņemšanas, kas atbilstu Direktīvas prasībām.151 

Igaunijā 1 2 . 0 6 . 1 9 9 6 . gadā ir pieņemts Personas datu aizsardzības akts, 

kas atbilst Direktīvas prasībām.1 5 2 

G a n Igaunijā, gan Lietuvā darbojas arī personas datu aizsardzības 

Iestādes. 

2. nodaļa 

Personas datu aizsardzība un tirgus bez robežām 

Katram normatīvajam aktam ir mērķis, ko likumdevējs cer sasniegt, 

tfipēc atsevišķos likumos vai noteikumos tas tiek formulēts, lai attiecīgo 

likumu varētu pareizi piemērot un interpretēt. Tomēr ar to dažreiz ir 

pat par maz, lai saprastu, kā jārīkojas konkrētajā gadījumā. Šī nodaļa 

paredzēta, lai sīkāk izklāstītu, kāpēc nepieciešams personas datu aiz

sardzības institūts un kādi vispār ir personas datu aizsardzības likuma 

mērķi Eiropas Savienībā. Turpmāk izklāstītais un izdarītie secinājumi 

jāņem vērā, izstrādājot tiesību aktus Latvijā un tos piemērojot. 

Viena no cilvēka pamattiesībām ir tiesības uz privātās dzīves neaiz

skaramību. Industrijas un tehnikas līmeņa attīstība ikreiz novedusi pie 

jautājuma par persona privātās dzīves aizsardzību. Līdzšinējās konstitu

cionālās un administratīvo tiesību normas, kas garantē privātās dzīves 

neaizskaramību, kavē informācijas sabiedrības veidošanos. Tehnoloģiju 

attīstība ļauj arvien lielākos apjomos izplatīt personas datus, tāpat kā 
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cita veida datus. Šo iespēju izmantošana nozīmē citu tiesību un brīvīb 

plašāku īstenošanu un atkal draud pārkāpt vienu no vērtībām, kas s 

biedrībai ir svarīgas un noteiktas cilvēktiesību dokumentos - tiesības 

uz privātās dzīves neaizskaramību. Tādējādi tiek bremzēta turpmāk3 

tehnoloģiju lietošana un arī attīstība, kas, savukārt, kavē infono cijas 

sabiedrības izveidi. Lai neapturētu digitālo tehnoloģiju attīstību, nepie* 

ciešami noteikumi, kas reglamentē to izmantošanu, līdzsvarojot iein

teresēto pušu tiesības un pienākumus. Tiesības uz privātās dzīves aiz

sardzību jāsabalansē ar šīm citām tiesībām un brīvībām, kuru īstenošanu 

veicina uz datoru tehnoloģijām balstīta attīstība. 

Kas tās ir par tiesībām? Kādā no Internet atrodamajām informācijas lapām 

skaidrots, ka "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencija" garantē gan tiesības uz privāto dzīvi, gan tiesības uz infor

mācijas brīvību, un šīs divas tiesības atrodas konfliktā. 1 5 3 "Eiropas Cil

vēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas" 8. pants nosaka: 

1. Ikvienam ir tiesības uz savas privātās un ģimenes dzīves, dzīvokļa un 
korespondences neaizskaramību. 

2. Sabiedriskās institūcijas nedrīkst traucēt nevienam baudīt šīs tiesības, 

izņemot gadījumos, kas paredzēti likumā un ir nepieciešami demokrātiskā 

sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts drošības, sabiedriskās kārtības vai valsts 

labklājības intereses, lai nepieļautu nekārtības un noziegumus, lai aizsargātu 

veselību un morāli, vai lai aizstāvētu citu tiesības un brīvības. 

Turpretī minētās konvencijas 1 0 . pants nosaka: 

1. Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību 

un tiesības netraucēti saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās 

no sabiedrisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu robežām (..). 

2. Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var 

tikt pakļauta tādām formalitātēm, nosaājurrdem iembezojumiem vai sodiem, 

kas paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu 

valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, 
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nepieļautu nekārtības un noziegumus, aizsargātu veselību vai morāli, 

aizsargātu citu cilvēku reputāciju vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas 

informācijas izpaušanu vai lai saglabātu tiesas autoritāti un objektivitāti. 

jāpiebilst, ka vairākos starptautiskajos pamatdokumentos tiesības uz 

privāto dzīvi, ja tā var teikt, "konfliktē" ar informācijas izplatīšanas 

hrlvibu. T ā , piemēram, 1 9 4 8 . gada 10 . decembra A N O Vispārējās cil-

vrka tiesību deklarācijas 19. pants paredz: ikvienam ir tiesības uzpārliecības 

un izteiksmes brīvību; šīs tiesības ietver brīvību bez iejaukšanās palikt pie saviem 

ui\hatiem un meklēt, saņemt un izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem 

Mirkļiem, neatkarīgi no valstu robežām. 

A N O Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijas1 5 4 12. pantā noteikts: 

nedrīkst patvaķg} iejaukties neviena personiskajā un ģimenes dzīvē, patvaļīgi 

\H\\\<apt viņa dzīvokļa vai korespondences neaizskaramību vai apdraudēt viņa 

ļklu un reputāciju. Katram ir tiesības uz likuma aizsardzību pret šādu iejaukšanos 

vai apdraudējumiem. Minētā dokumenta 2 9 . panta otrā daļa paredz: iz' 

numtojot savas tiesības un brīvības, katram cilvēkam ir jāpakļaujas tikai tādiem 

kutbežojumiem, kas ir noteikti ar likumu, vienīgi ar mērķi nodrošināt citu cilvēku 

\W\ibu un brīvību pienācīgu atzīšanu un cienīšanu un morāles, sabiedriskās 

kartības un vispārējās labklājības taisnīgu prasību apmierināšana demokrātiskā 

:.il<icdrībā. 

Līdzīgas normas varam atrast arī dažādu valstu konstitūcijās - cil

vēktiesību sadaļās. 

Lai šīs divas pamattiesības aizsargātu arī ārpus Eiropas Savienības 

dalībvalstu robežām, Eiropas Savienības Padome izstrādāja un pieņēma 

l I >8. konvenciju "Par personas aizsardzību attiecībā uz datu automātisko 

ipstrādi". Latvija šai konvencijai vēl nav pievienojusies un to varēs 

< darīt tikai tad, kad būs izveidota un darbosies neatkarīga datu aiz-

i.udzības iestāde. 1 5 5 Minētās konvenci jas preambulā noteikts, ka, 

i II rādājot šo dokumentu, ņemta vērā personas tiesība uz privātās dzīves 

neaizskaramību un vienlaikus tiesība uz informācijas brīvību bez ro-

hežām. Kā zināms, tad Eiropas Savienības Padome ir cilvēktiesību 

ii sardzības organizācija, kas vairāk analizē personas datu aizsardzības 
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cilvēktiesību aspektu. Personas datu aizsardzības likumi Eiropā ti 

ieviesti, lai aizsargātu ne tikai tiesības uz privāto dzīvi, bet arī informācij 

plūsmu, kā arī lai veicinātu turpmāku informācijas tehnoloģiju attīstīb 

informācijas apstrādes jomā. 1 5 6 Ņemot vērā iepriekš minēto, person 

datu aizsardzības mērķis ir līdzsvarot tiesību uz privāto dzīvi, no vien 

puses, un informācijas brīvību, no otras puses. 

Literatūrā, kas izdota pirms Eiropas Savienības Direktīvas pieņem 

šanas,1 5 7 dažādu valstu likumu analīzes rezultātā izdarīti secinājumi, ka 

pieaugot tehnoloģiju iespējām apstrādāt un izplatīt personas datus 

informācijas izplatīšanas brīvība jālīdzsvaro ar tiesībām uz privāto dzīvi 

Pārskatā par E D S O paveikto darbu privātuma aizsardzības jom 

minēts: 1 9 8 0 . gada 2 3 . septembra vadlīnijas ir pieņemtas, lai harmo 

nizētu privātuma nacionālos normatīvos aktus, kas nodrošinātu infor 

mācijas plūsmu, vienlaikus ievērojot cilvēktiesības.1 5 8 Sākotnēji Eirop 

personas datu aizsardzības likumi darbojās kā instruments divu cilvēk 

tiesību - informācijas, uzskatu paušanas brīvības un privātās dzīves neaiz-ļ 

skaramības - līdzsvarošanai. 

Eiropas Savienības mērķis, atšķirībā no Eiropas Savienības Padomes 
rūpēties par cilvēktiesību ievērošanu, - ir nodrošināt brīvo tirgu, kapitāl 
kustību starp dalībvalstīm, tāpēc personas datu aizsardzība šeit jāaplūk 
papildu aspektā. 

Direktīva un personas datu aizsardzība Eiropas Savienībā 
Eiropas Savienībā tiesības bieži balstās uz lēmumu pieņemšanas 

procesu loģiku, kas ne vienmēr ir skaidri izsekojama, ja balstās tikai uz 

tiesību normu tekstu, pilnībā neizprotot šo tiesību attīstības vēsturi, 

loģiku un šīs tiesību sistēmas uzbūves un darbības principus, tāpēc šīs 

normas var neprecīzi iztulkot un iekļaut nacionālajā tiesību sistēmā.1 5 9 

Analizējot direktīvas "Par personas aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un to brīvu apriti" pieņemšanas nepieciešamību un direk

tīvas kā Eiropas Savienības politikas īstenošanas instrumenta un doku

menta nozīmi vispār, atspoguļojas informācijas sabiedrības politika Eiro

pas Savienībā. Informācijas sabiedrības attīstības politika Eiropas Sa-
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vlmihas skatījumā ir Eiropas Kopienas (Romas) līgumā ietvertās Eiro-

i 'litiskās un ekonomiskās integrācijas stratēģijas daļa, it īpaši saistībā 

II p latrinātu Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstību, stājoties spēkā 

' 11 11 ihtas līgumam.160 Personas datu aizsardzība ir viens no informācijas 

•I i« drības un Eiropas Savienības iekšējā tirgus attīstības priekšnotei

kumiem. Jebkura direktīva, arī Direktīva par personas datu aizsardzību 

• i / ņēmums. Tā ir instruments, ar kura palīdzību tiek sasniegti Eiropas 

Kopienas dibināšanas līgumā un to papildinošajos līgumos paredzētie 

l i . Direktīvu ir izdevuši Eiropas Parlaments un Padome 1 9 9 5 . gada 

¿4 . oktobrī. Direktīvas normu struktūru veido preambula, kas sadalās 

punktos ( 7 2 punkti), nodaļas (7 nodaļas) un panti (34 panti), kā arī 

nobeiguma noteikumi. 

Viena no Eiropas Parlamenta tiesībām ir tiesība kopā ar Eiropas 

Nnvienības Padomi pieņemt kopīgus lēmumus jautājumos, kas skar 

kopējā tirgus izveidi. Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 

M ' J .EC pantu tiesības izdot nolikumus, direktīvas un lēmumus ir 

Klropas Par lamentam kopā ar Padomi, Padomei vai Komisi jai . 1 6 1 

I Mrcktīva ir izdota, pamatojoties uz Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 

100.a pantu (pēc Amsterdamas līguma spēkā stāšanās 9 5 E C pants -

murrā piebilde), kas nosaka: (..) lai sasniegtu 7.a pantā (pēc Amsterdamas 

linuma spēkā stāšanās 1 4 . E C pants - autora piebilde) izvirzītos mērķus, 

l'iulome saskaņā ar 189.b pantā (pēc Amsterdamas līguma spēkā stāšanās 

M 7 . E C pants - autora piebilde) minēto procedūru un apspriedusies ar 

Ikonomikas un Sociālo lietu komiteju, paredz pasākumus ar mērķi tuvināt 

< l< ilībvalstu normatīvos un adrrunistrativos aktus, kuru mērķis ir iekšējā tirgus izveide 

mi darbība.162 Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (Romas līgums) 14. 

IC) pants paredz iekšējā tirgus funkcionēšanu: "iekšējais tirgus aptver telpu 

Irz iekšējām robežām, kurā saskaņā ar šo līgumu (Eiropas kopienas dibināšanas 

1īgums - autorapiebūde) ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla 

Imva aprite." 

Kā jau iepriekš minēts, Eiropas Savienībā personas dati un visi c i t i 

Veida datu plūsma parasti ir prece (pakalpojums), kam ir ekonomiska 

vērtība, bet informācija sakarā ar tehnikas attīstību iegūst citu kvalitai i 



un tiek pielīdzināta precei vai pakalpojumam. Atšķirīgie katras Eirop 
Savienības dalībvalsts personas datu aizsardzības likumi, kas veidoti 
pamatojoties uz 1 0 8 . konvenciju vai valsts konstitucionālo tiesību nor 
mām un lai aizsargātu cilvēktiesību uz privātās dzīves neaizskaramību 
kavēja personas datu starptautisko apriti. Tātad - nevar nodrošina 
informācijas brīvu apriti, kas kavē Kopienas dibināšanas līguma no 
teikumu īstenošanu. Tāpēc Direktīva tiek pieņemta ar mērķi unificē 
personas datu aizsardzības likumus un patiešām nodrošināt informācij 
brīvu apriti. Personas datu aizsardzības atšķirīgie likumi nedrīkst kavē 
Eiropas Savienības vienotā tirgus izveidi. Plašākā nozīmē informācij 
izplatīšanas brīvība gan no cilvēktiesību viedokļa, gan no ekonomiskā 
dzīves viedokļa tiek nosaukta par informācijas plūsmas brīvību (freeflo 

ojinjormaūon), kas jāsaskaņo ar privātuma aizsardzību.163 

Laikā, kad Direktīva bija tikai projekta līmenī, tika uzsvērts, k; 
"direktīvas mērķi ir privātuma aizsardzības harmonizācija visās dalīb 
valstīs, kā arī informācijas plūsmas nodrošināšana Kopienas ietvaros".1 

Kādā no Direktīvas komentāriem to autors Volfgangs Kilians (Wolfga 

Kikan) raksta, ka, no vienas puses, Direktīva līdzsvaro dažāda līmeņ 
personas datu aizsardzību un, no otras puses, brīvu preču, personu 
pakalpojumu un kapitāla kustību.1 6 5 

Tādējādi Direktīva un Eiropas Savienības likumdošana vispār it k 
līdzsvaro nevis divas cilvēktiesības - informācijas brīvību un tiesības u 
privātumu, - bet gan svaru kausos tiek likta cilvēktiesība (privātums 
un ekonomisko tiesību grupa, ko nosaka Savienības dibināšanas do 
kumenti. 

No iepriekš minētā skaidri saprotams, ka tieši datortehnika un ci 

attīstītie informācijas izplatīšanas līdzekļi ir radījuši situāciju, ka info 

mācija kļuvusi par preci - ekonomiskās apgrozības priekšmetu. Un Eirop 

Savienības brīvā tirgus ideja ir tikai piemērota vide, kurā šo faktu attiecīg 

fiksēja juridiski. Eiropas Savienības normatīvie akti tikai konstatē zinānv 

datu apstrādes tehnikas līmeni un, lai turpinātu nojaukt informācijas 

aprites robežas starp dalībvalstīm, datus definē kā preci. Faktiski jebkurā 

valstī personas dati lielākā vai mazākā mērā jau ir civiltiesiskās apgrozības 
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l'iirkšmets - piemēram, personas datu izmantošana telefongrāmatu 
Itlznesā, kur gan būtu jāievēro tiesības uz privātumu. 

Jāpiebilst, ka cilvēka tiesības Eiropas Savienības līgumi tieši ar spe-
Ulliem aktiem nereglamentē un tās galvenokārt veido vairākos doku
mentos ietverti dažāda veida diskrimināciju un līdztiesības pārkāpumu 
iilzliegumi.166 T a č u Māstrihtas līguma F 2. pantā noteikts, ka Savienība 
respektēs pamattiesības, kas garantētas 1 9 5 0 . gada 4. novembra "Eiropas 

i ilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā", dalībvalstu 
I• > institucionālajās tradīcijās un Savienības tiesību vispārīgajos prin-
• i pos.167 Eiropas Savienība ir ekonomiska rakstura apvienība, un tās 
11« >i matīvajos aktos paredzētās ekonomiskās tiesības ir jālīdzsvaro ar vis
pārējām cilvēktiesībām, ikviens Eiropas Savienības kompetences likum-
•!«lanas pasākums ar mērķi īstenot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu 

II ļasaskaņo ar cilvēktiesībām. Zinātniskajā literatūrā tiek uzsvērts, ka 
liropas Savienībā jebkuru cilvēka pamattiesību aizsardzība ir jāaplūko 
kopsakarībā ar tās dibināšanas līgumā noteiktajiem mērķiem, kas ir 
ekonomiska rakstura un privātās dzīves aizsardzībai Direktīvā ir jābūt 
pakārtotai šiem mērķiem. 1 6 8 Tādējādi personas privātā dzīve Direktīvā 

netiek aizsargāta tādā pašā apjomā, kā dalībvalstu konstitūcijās, bet 

līkai tiktāl, lai nodrošinātu Kopienas mērķu sasniegšanu1 6 9 - tiek 

it izsargāts tikai viens no privātās dzīves aspektiem - personas datu 

nizsardzība. Vienlaikus jāpiebilst, ka Direktīva aizsargā gan privātās 
dzīves neaizsakaramību attiecībā uz personas datu apstrādi, gan arī 
informācijas brīvību. 

Ja privātuma aizsardzības nolūkā netiks atļauta brīva informācijas 
I ustība, tad tiks pārkāpta otra cilvēktiesība - informācijas izplatīšanas 
i irslba, kas garantēta tajā pašā "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
«i. sardzības konvencijā", kā arī Eiropas Savienības līgumā (piemēram, 
I ai vijā pirms iestāšanās Eiropas Savienībā tiktu ierobežots civiltiesiskās 
apgrozības priekšmetu loks). Ja, savukārt, tiks pieļauta neierobežota 
Informācijas plūsma, tiks pārkāpta tiesība uz privātās dzīves neaizska-
i .imību, kas saskaņā ar Eiropas Savienības līgumu un dalībvalstu konsti-
Hicijām ir jārespektē. 
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Direktīvas preambulas 10. punktā uzsvērts: . . . nacionālo Ukumupar 

personas datu aizsardzību mērks ir aizsargāt pamattiesības un brīvības, sevišķi 

tiesības uzprivātumu ( . . . ) . Direktīvā atrodamas arī norādes uz informācijas 
izplatīšanas brīvību kā cilvēktiesības aizsardzību - preambulas 37 . punktā 
tiek uzsvērts: datu apstrāde žurnālistikas, literāriem un mākslinieciskiem mērķiem, 

it īpaši audiovizuālajā jomā pretendē uz izņēmumu no dozu nosacījumu prasībām 

(personas datu aizsardzības nosacījumi - autora piebilde), kas jāsavieno ar 
indivīdu pamattiesībām uz informācijas brīvību un it īpaši ar tiesībām saņemt un 

izpļaut informāciju, kā to konkrēti garantē Eiropas konvencijas "Par cilvēktiesību 

unpamatbrivībudzsardzību" 10. pants... Direktīvas 9. pants (Personas datu 
apstrāde un informācijas brīvība) noteic, ka Eiropas Savienības dalībvalstis 
savos likumos var paredzēt izņēmumus datu apstrādes ierobežojumiem 
žurnālistiskiem vai mākslinieciskiem un literāriem mērķiem, ciktāl tas 
nepieciešams, lai nodrošinātu preses brīvību. Tātad personas datus var 
aizsargāt, ciktāl aizsardzība nepārkāpj informācijas izplatīšanas brīvību. 

Direktīvas 1. pants noteic, ka tās regulējamais priekšmets ir: 

1) fizisko personu pamattiesību un brīvību aizsardzība attiecībā uz personas 

datu apstrādi, 

2) brīvas datu plūsmas nodrošināšana starp dalībvalstīm. 

(Iekļaujot Direktīvas noteikumus konkrētas valsts likumā, šis mērķis 
ir jāformulē - ko tad likums par personas datu aizsardzību aizsargās. 
Papildus tam, ko nosaka Direktīva, būtu lietderīgi nacionālajā likumā 
tieši noteikt, ka likums aizsargā personas privāto jomu attiecībā uz per-
sonas datu apstrādi. Šāds formulējums likumu padarītu vieglāk sa
protamu personām bez juridiskās izglītības, kam arī tas būs jāievēro). 

Jāņem vērā, ka personas privātās dzīves aizsardzība ir tikai viens no 
Direktīvas mērķiem. Kā jau šajā nodaļā iepriekš minēts, Direktīva 
pieņemta, pamatojoties uz Eiropas Savienības līguma 100.a pantu (tagad 
9 5 . E C pants - autora piebilde), kas paredz tiesības Eiropas Savienības 
Padomei un Parlamentam pieņemt lēmumus brīvā tirgus nodrošināšanas 
nolūkos. 
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Tādējādi Direktīvā ir regulēti trīs svarīgi jautājumi: personas privātās 
dzīves aizsardzība, informācijas izplatīšanas brīvība, preču un pakalpo
jumu brīvu plūsmas tiesiska nodrošināšana (sevišķi nodaļā par perso-
i ias datu pārobežu plūsmu). Direktīva Eiropas Savienībā tika pieņemta, 
liii aizsargātu gan personas datu aizsardzību, gan arī informācijas brīvību, 
Kan nodrošinātu datu (kā preces) brīvu plūsmu, un datu aizsardzības 

modelis balstās uz līdzsvaru starp cilvēka pamattiesību (privātā dzīve, 

informācijas brīvība) aizsardzību, no vienas puses, un informācijas 

brīvu plūsmu (preču un pakalpojumu brīva kustība), no otras puses. 

Tas arī ir personas datu aizsardzības mērķis Eiropas Savienībā. 

Jāsecina, ka preču, pakalpojumu vai, citiem vārdiem sakot, - infor
mācijas - brīvu ekonomisko apriti nevar pielīdzināt informācijas izpla-
I išanas brīvībai kā cilvēktiesībai. Informācijas izplatīšanas brīvību regulē 
"Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija", un 
la ir ci lvēka pamattiesība. Savukārt tiesības veikt brīvu preču un 
pakalpojumu kustību ir personu tiesība, kura pieder gan juridiskām, 
gan fiziskām personām un kuru garantē Eiropas Savienības līgums, lai 
i;an zināms sociālekonomisko cilvēka tiesību aspekts šeit pastāv. 

Vienotu personas datu aizsardzības noteikumu trūkums valstī var 
novest pie konkurences izkropļojuma, jo patlaban katram sektoram ir 
atšķirīgs datu aizsardzības līmenis. T a č u valsts rīcībā esošo informāciju 
privātais sektors dažkārt izmanto komerciāliem nolūkiem, notiek pub
liskā sektora informācijas komercializacija. T ā , piemēram, pašvaldības 
ncībā esošo personas datu bāzi par dzīvojamās platības pieteikumiem 
var izmantot privātstruktūras, lai piedāvātu savus dzīvokļus. Tā kā viena 
pašvaldība datu bāzes izmantošanu atļauj, bet cita var atkal aizliegt, tad 
valstī tiek pieļauta nevienlīdzīga konkurence. 

Apkopojot iepriekš teikto, jāsecina: personas datu aizsardzībai Eiropas 
Savienībā ir divi aspekti, kas jāaplūko kopsakarībā. Pirmkārt, cilvēka 
liesību aspekts, kad runa ir par divu pamattiesību aizsardzību - privātā 
dzīve un informācijas brīvība. Otrkārt, ekonomiskais aspekts, kad privā-
nimu (tieši Eiropas Savienībā) līdzsvaro ar datu (kā preču vai pakal
pojumu) brīvu plūsmu. 

63 



Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1. pantā noteikts: 
šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši 

privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz personas datu apstrādi. 

Personas datu aizsardzība 
citos Eiropas Savienības normatīvajos aktos 

Sakarā ar informācijas sabiedrības attīstību Eiropas Savienībā tie 
izstrādāta virkne citu direktīvu projektu, lai regulētu citas ar elektro 
niskās informācijas apriti saistītās jomas. Arī šeit var rasties jautājum 
par personas datu aizsardzību. Tāpēc paredzams, ka daudzos Eiropas 
Savienības noteikumos, kas veicina informācijas sabiedrības progresu 
tiks ietvertas arī normas par personas datu aizsardzību. 

Viens no personas datu aizsardzības aspektiem ir personas datu aiz 
sardzība telekomunikācijās. Telekomunikāciju un Internet plašā izman
tošana sakariem, masu informācijas līdzekļos, elektroniskajā komercijā 
un citās jomās veicina informācijas sabiedrības attīstību, taču vienlaiku-, 
arī apdraud privātās dzīves neaizskaramību. Eiropas Savienībā ir spēk= 

1 9 9 7 . gada 15. decembra direktīva 97/66 par personas datu apstrādi un 
privātās dzīves aizsardzību telekomunikāciju sektorā. 1 7 0 Direktīva regulē 
telekomunikāciju drošību, it sevišķi, kas attiecas uz Integrated Services 

Digital Network (ISDN) tehnoloģiju izmantošanu, personas datu apstrādi 
saistībā ar telekomunikāciju pakalpojumiem. Direktīvas 97/66. notei 
kūmiem par datu apstrādi telekomunikācijās bija jābūt ieviestiem dalīb
valstīs līdz 1998. gada 2 4 . oktobrim. Direktīvas prasības Latvijā iekļautas 
likuma "Par te lekomunikāci ju" projektā. Minētā likuma projektā 
ietverts 3 2 . pants "Personas datu aizsardzība telekomunikācijās", kas 
noteic, ka telekomunikāciju uzņēmumi nodrošina jebkuras informācijas konfi

dencialitāti, kas tiem sakarā ar telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu pieejama 

par telekomunikāciju pakalpojumu lietotājiem, tajā skaitā informāciju par 

pakalpojumu lietošanu. Likuma "Par telekomunikācijām" projektā arī 
iekļauts pašnoteikšanās princips informācijas jomā - telekomunikāciju 
organizācija drīkst nodot trešajām personām personas datus tikai ar datu 
subjekta piekrišanu. 
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Eiropas Savienības oficiālajā izdevumā 2 0 0 0 . gada 19. janvārī ir 

publicēta Eiropas Savienības Parlamenta un Padomes 1 9 9 9 . gada 

I i. decembrī pieņemtā direktīva 1999/93/EC "Par elektroniskā paraksta 

sistēmu Kopienā" 1 7 1 , kas saskaņā ar 8. pantu paredz personas datu 

.ii:sardzību. Elektroniskais paraksts ir veids, kā nodrošināt elektroniskā 

veidā pausta dokumenta juridisko spēku. Projekts paredz, ka personai 

pieder atslēgu jeb elektronisko kodu pāris - publiskā un privātā atslēga. 

Publiskā atslēga ir visiem pieejama, bet privātā tiek turēta slepenībā. 

I >okumentu sūtīšana elektroniskā veidā notiek, attiecīgo ziņu šifrējot. 

Sistēma darbojas, kad elektroniskā sūtījuma (piemēram - e-pasta) no-

lūtītājs šifrē ziņu ar savu privāto atslēgu, bet adresāts to var atvērt ar 

publisko atslēgu. Lai nodrošinātu elektroniski sūtīta dokumenta 

juridisko spēku, publiskās atslēgas kodi ir jāreģistrē speciālā organizācijā 

vai iestādē (sertifikācijas organizācijas), kas ar sertifikātu apliecina, ka 

konkrētā atslēga tiešām pieder tādai un tādai personai. Šīm organizācijām 

pienākumu izpildes sakarā jāievāc personas dati. Saskaņā ar direktīvas 

projektu elektroniskā paraksta sertifikācijas organizācijām ir jāievēro 

1 )irektīva 95/46/EC, bez tam minētās organizācijas drīkst ievākt datus 

likai tieši no datu subjekta un tikai tiktāl, ciktāl datu vākšana nepie-

i iešama sertifikātu izdošanai un glabāšanai. Citiem mērķiem datus var 

apstrādāt tikai ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu. D a t u sub

j e k t a m ir tiesības sertifikātā nenorādīt savu īsto vārdu, bet gan tikai 

pseidonīmu. 

Eiropas Savienībā paredzēts pieņemt citus normatīvos aktus, kas 

lēkmēs informācijas sabiedrības izveidi. 
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IV dala 

Personas datu apstrāde 
• 

1. nodaļa 

Personas datu 
aizsardzības instruments un metodes 

Pirms sāk analizēt personas datu apstrādes problēmas, vispirms jāiz
virza jautājums par personas datu aizsardzības instrumentu. 

Kā zināms, tad personas datu aizsardzība tiek nodrošināta starptau-
I iskā un katras valsts mērogā - Eiropas Savienības dalībvalstīm ir saistoša 
I Mrektīva, kas paredz pieņemt attiecīgo valstu likumus par personas 
datu aizsardzību. Šajā gadījumā personas datu tiesiskās aizsardzības 

instruments ir starptautiska līmeņa akti - Direktīva un citi starp

tautiski saistošie dokumenti, kā ari nacionālā līmeņa akti - likumi. 

Dažādu starptautisko dokumentu iedzīvināšana katras Eiropas Sa
vienības dalībvalsts tiesību sistēmā atkarīga no attiecīgās valsts tiesību 
sistēmas. Eiropas Savienības direktīvu īpatnība ir tā, ka tām ir augstāks 
spēks nekā konkrētās valsts likumiem, taču parasti to prasību ieviešana 
notiek, iekļaujot Direktīvas normas valsts likumā. 

Direktīvas 4. pants noteic, ka personas datu aizsardzībā dalībvalstis 
piemēros tikai katras valsts likumus, kad: 

sistēmas pārzinis veic datu apstrādi vienas dalībvalsts teritorijā; ja viens un 

tas pats sistēmas pārzinis veic datu apstrādi dažādās dalībvalstīs, viņam 

jāievēro katras dalībvalsts likumu prasības; 

sistēmas pārzinis neatrodas dalībvalsts teritorijā, bet vietā, kur dalībvalsts 

likumi ir spēkā saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesībām; 

sistēmas pārzinis neatrodas nevienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, 

bet personas datu apstrādei izveido automātisku vai citādu aprīkojumu, 

kas atrodas kādā dalībvalsti, ja vien aprīkojums netiek sagatavots ar mērķi 

izvest to no Kopienas. 

6 9 

http://europa.eu.int/en/record/mt/titlel.html
http://www2.echo.lu/legal/en/dataprot/protection.html


(Pēdējā gadījumā sistēmas pārzinim attiecīgajā dalībvalstī ir jāieceļ 
savs pārstāvis. Tas nenozīmē, ka prasības nevar tikt celtas pret pašu 
sistēmas pārzini.) 

Dalībvalstīs personas datu tiesiskās aizsardzības instruments ir likums. 
Latvijā Fizisko personu datu aizsardzības likums stājies spēkā 2 0 0 0 . gada 
2 0 . aprīlī, bet tā IV nodaļa "Personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšana 
un aizsardzība" stāsies spēkā 2 0 0 1 . gada 1. janvārī. 

Ar kādu tiesību palīdzību var nodrošināt direktīvas prasības? Literatūrā 
jautājums formulēts tiešāk: kāpēc personas datu aizsardzība ir jāregulē 
ar administratīvo tiesību palīdzību? Personas datu aizsardzības likumi 
satur normas un noteikumus, kas attiecas gan uz civiltiesībām, gan 
konstitucionālajām tiesībām, gan krimināltiesībām un administratīvajām 
tiesībām.1 7 2 Datu aizsardzībai ir divējāda daba: no vienas puses, perso
nas datu likumdošanas mērķis ir aizsargāt personas un civilās tiesības 
(personas intereses) un, no otras puses, nepieciešams sabiedrībā nodro
šināt brīvu pieeju informācijai.1 7 3 T o m ē r privātuma aizsardzība ir nodro
šināta pārsvarā ar administratīvo tiesību palīdzību.174 Administratīvās 
tiesības — tiesību nozare, kas regulē attiecības starp valsts pārvaldes orgā
niem, no vienas puses, un, (..) personām, no otras puses. Viens no šo 
attiecību subjektiem vienmēr ir valsts pārvaldes orgāns.1 7 5 

Personas privātās dzīves aizsardzību Latvijā garantē Satversmes 
9 6 . pants (konstitucionālās tiesības), atbildību par personas goda, cieņas, 
korespondences un dzīvokļa neaizskaramību nosaka Krimināllikums 
(krimināltiesības), tātad - publiskās tiesības. Ierobežotos gadījumos šeit 
varētu izmantot arī civiltiesības, kas tiks analizēts šīs grāmatas VI daļas 
otrajā nodaļā, aplūkojot atbildību par pārkāpumiem personas datu 
aizsardzības jomā. Personas privātā dzīve tiek aizsargāta ar publisko 
tiesību palīdzību. Administratīvās tiesības ir viens no instrumentiem, 
kas regulē Satversmē garantēto tiesību un brīvību apjomu. 

Personas datu tehniskā aizsardzība 
Direktīva nosaka obligātu personas datu tehnisko aizsardzību. Per

sonas datu aizsardzības jomā tiesību jautājumi ir ļoti saistīti ar datu 

7 0 

tehnisko aizsardzību. Grāmatas III daļā jau tika konstatēts, ka personas 

datu aizsardzības nepieciešamību nosaka tas, ka elektronikas attīstība 

ļauj bez īpašām pūlēm izplatīt informāciju, kas tiek glabāta reģistros jeb 

datu bankās. Tādējādi datņu sistēmu aizsardzība, kur noglabāti perso

nas dati, no nesankcionētas piekļūšanas ir viens no personas datu aizsar

dzības nodrošināšanas priekšnoteikumiem. E D S O 1 9 9 2 . gada 2 6 . no

vembra "Informācijas drošības sistēmas vadlīnijās" sakarā ar personas 

datu tehnisko aizsardzību minēts: informācijas sistēmu trūkumi var radīt 

finansiālus zaudējumus, kā, piemēram, maksājuma uzdevumu neizpildīšana, 

vai zaudējumus, kas nav tik tieši, - personiskas informācijas atklāšana...176 

Minētajā E D S O ieteikumā uzsvērta datu bāžu tehniskā aizsardzība, ko 

nodrošinātu noteiktā kārtībā apstiprināti tehniskie noteikumi. Direk

tīvas 17. pants nosaka apstrādes konfidencialitāti - (..) kontrolierim ir 

jāveic attiecīgi tehniskie un organizatoriskie pasākumi, lai aizsargātu personas 

datus pret nejaušu un nelikumīgu iznīcināšanu vai nozaudēšanu, labošanu, 

neatļautu izpaušanu vai pieeju, seviŠķ, ja apstrāde ietver datu pārraidi pa datu 

Inrraides tikliem, kā arī pret visiem citiem nelikumīgiem apstrādes veidiem. Minētie 

pasākumi jāveic, ņemot vērā to izmaksas, un tiem jānodrošina aizsar-

dzības līmenis, kas proporcionāls riskam, ko veido apstrādes veids un 

apstrādājamo datu veids. 

Direktīvas pozīcija ir tāda, ka datu aizsardzībai nav vis jāizmanto 

maksimālie resursi, bet gan līdzekļi apjomā, kas proporcionāls personas 

datu svarīgumam un kaitējuma riskam, ko var radīt to atklāšana. Nav 

runa par aizsardzības rezultātu, bet gan lietotajiem paņēmieniem. 

Personas datu tehniskās aizsardzības pasākumi un to veikšanas kārtība 

Latvijā būs jānosaka Ministru kabinetam ar speciāliem noteikumiem, 

kas jāpieņem, pamatojoties uz Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības 

likuma speciālo delegāciju - likuma pilnvarojumu Ministru kabinetam 

pieņemt noteikumus, kas dots 2 6 . pantā -personas datu apstrādes sistēmas 

aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības nosaka Ministru 

kabinets. Minētā likuma 2 5 . panta pirmā daļa noteic, ka sistēmas pārziņa 

pienākums ir lietot nepieciešamos tehniskos un orgardzatoriskos līdzekļus, lai 

aizsargātu personas datus un novērstu nelikumīgu to apstrādi. 
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T e h n i s k ā s drošības garantēšana palīdz ī s tenot personas datu 
aizsardzības noteikumu par personas datu izplatīšanas un trešo personu 
piekļuves ierobežošanu1 7 7 un sastāv no personas datu fiziskās un loģiskās 
aizsardzības. 

Personas datu tehniskā aizsardzība ietver gan fizisko, gan 5o visko 
aizsardzību. Fiziskā aizsardzība ir to telpu aizsardzība, kurās atrodas 
datortehnika ar lietojumprogrammatūru un personas datus saturošām 
datnēm (datu bāzēm), no nepiederošu personu pieejas, no apkārtējās 
vides apstākļu (plūdi, ugunsgrēks u.tml.) ietekmes. P e r s o n a s datu 
loģiskā (organizatoriskā) aizsardzība ietver datortehnikas, datnes un 
tās darbību nodrošinošās programmas aizsardzību ar citas programma
tūras palīdzību1 7 8 - paroles vai cita veida nodrošināšanās pret cilvēka 
vai mākslīgā intelekta (datorprogrammas šifru atkodēšanai) iespēju 
piekļūt personas datiem. E D S O ir izstrādājusi vadlīnijas kriptogrāfijas 
jomā, uzsverot, ka kriptogrāfiju var lietot, lai aizsargātu datu konfi
dencialitāti (finansu datus, personas datus), neatkarīgi no tā, vai 
tie glabājas datu bāzēs vai t i ek pārraidīti pa t īk l iem. 1 7 9 Tādējādi 
viens no personas datu loģiskās aizsardzības paņēmieniem ir kripto
grāfijas lietošana. Protams, nepieciešami ir tieši tehniskie aizsardzības 
noteikumi, kas nosaka informācijas aprites kārtību, jo tiesiskās aizsar
dzības instruments ir normas par personas datu aizsardzību, ari Informā
cijas atklātības likums. 1 8 0 

Šajā gadījumā datu bāzu tehnisko aizsardzību nedrīkst jaukt ar datu 
bāzu tiesisko aizsardzību. Datu bāzu tiesiskā aizsardzība ir datu bāzes kā 
intelektuālā īpašuma aizsardzība. Turpretī ar personas datu juridisko 
aizsardzību netiek domāta datu bāzes kā īpašuma vai intelektuālā īpašuma 
aizsardzība, bet gan personas cilvēktiesību aizsardzība. "Autortiesības 
var izmantot, lai aizliegtu informācijas neatļautu kopēšanu, bet ne 
pašu informāciju izplatīšanu vispār, tas ir, šajā gadījumā personas 
datus.1 8 1 Tas, ka tiek novērsta informācijas neatļauta kopēšana, ne
nozīmē, ka personas datus nevarētu izplatīt atļautā veidā - to var darīt 
darba autors. Eiropas Savienības direktīvā 96/9/EC "Par datu bāzu 
juridisko aizsardzību", kas pieņemta, lai dalībvalstis ar savu likumu 
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p.ilīdzību aizsargātu datu bāzes kā autora darbu, preambulas 15. punktā 

noteikts: direktīva pieņemta, ievērojot, ka tiek aizsargāta tikai datu 

bazu struktūra (nevis saturs vai datorprogramma, ko regulē citas direk-

l ivas - autora piebilde); preambulas 4 8 . punkts: ievērojot, ka šīs direktīvas 

mērķis - nodrošināt atbilstīgu un vienotu datu bāzu aizsardzības līmeni, kas 

nozīmē garantēt atlīdzību datu bāzes autoram, - atšķiras no direktīvas 95146/ 

l:C mērķa - garantēt informācijas brīvu plūsmu, nodrošinot privātuma 

aizsardzību ... direktīvas noteikumi neietekmē {are without prejudice) 

normatīvos aktus par personas datu aizsardzību. 

Apkopojumam var izvirzīt šādas tēzes: 
I) personas datu tiesiskā aizsardzība Eiropas Savienības dalībvalstīs 

tiek nodrošināta ar speciālu likumu un valdības noteikumiem, kas 

pieņemti saskaņā ar Direktīvu;. 
I) būtisks personas datu aizsardzības priekšnoteikums ir datu tehniskā 

aizsardzība, kas ietver fizisko un loģisko aizsardzību; 
\) personas datu fiziskā un loģiskā aizsardzība tiek veikta saskaņā ar 

valdības (Latvijā - Ministru kabineta) noteikumiem, kas nosaka 

tehnisko pasākumu paņēmienus un to lietošanas kārtību; 
•I) personas datu aizsardzību nevar nodrošināt ar tiesību normām, kas 

aizsargā autortiesības uz elektroniskajām datu bāzēm un citiem 

autortiesību objektiem. 

2. nodala 
» 

Personas datu apstrādes kārtība 

Analizējot jautājumus par fiziskās personas privātās dzīves aizsardzību 

.ii liecībā uz personas datu apstrādi, šajā nodaļā tiks komentētas Di-

uktīvas normas, lai veicinātu Eiropas Savienības personas datu aizsar

dzības regulējama izpratni Latvijā. Vienlaikus salīdzināta Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma atbilstība Direktīvas noteikumiem par perso

nas datu apstrādi. 
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Personas dati tiek aizsargāti, reglamentējot un ierobežojot to apstrād 

kārtību. Datu apstrāde var notikt vai kāds var vēlēties apstrādāt perso 

nas datus, lai sasniegtu dažādus mērķus, taču datu subjektu no cilvēk' 

tiesību viedokļa interesē, lai viņa personas datu apstrāde notiktu tikai 

noteiktam un likumīgam mērķim. XX gs. 8 0 . gadu sākumā informa-

tizācijas tiesiskās problēmas tika ieskicētas arī Latvijā, uzsverot, ka 

tehnika ļauj ne tikai apkopot lielu informācijas daudzumu par personu, 

bet arī iegūt jaunas ziņas, kuras var izmantot pret šo personu.1 8 2 Perso-

nas datu apstrādei jānotiek tikai pašas fiziskās personas interesēs. 

Direktīvas filozofija balstās uz to pašu informacionālās pašnoteikšanās 

principu - katrai personai ir tiesības pašai noteikt izpaužamo datu apjomu 

par sevi, tādējādi īstenojot tiesības pašai noteikt savu privāto dzīvi. No 

ētikas viedokļa personas datu apstrādes regulēšanas nepieciešamīb 

precīzi nosaka atziņa: "draudus nerada fakts, ka daudzi zina daudz pa 

kādu, bet fakts, ka šī persona nezina, kas un cik daudz ir zināms p 

viņu un kā šīs zināšanas tik izmantotas (manipulējot ar informāciju, 

var manipulēt ar c i t i em)" . 1 8 3 

Direktīvas 2. (b) punktā noteikts -datuapstrāde nozīmējebkuru dai 

vai darbini sēriju, kas tiek veikta ar personas datiem, gan automātiski, gar 

manuāli, piemēram: datu vākšana, reģistrēšana, organizēšana, glabāšana, 

adaptēšana vai grozīšana, atgūšana, lietošana, atklāšana, pārraidot, izplatot vai 

citādi padarot datus pieejamus; tāpat saskaņošana vai kombinēšana, bloķēšana, 

izdzēšana vai iznīcināšana. Jāpiebilst, ka citos likumos informācijas apstrā

des jēdzienam ir pavisam atšķirīga nozīme nekā personas datu likumos. 

T ā , piemēram, Informācijas atklātības likumā informācijas aprite ir: 

informācijas ierosināšana, radīšana, apkopošana, uzkrāšana, apstrādāšana, 

lietošana un iznīcināšana... 

Personas datu aizsardzības likumos datu apstrāde ietver gan apko

pošanu, gan iznīcināšanu, bet no informācijas aprites viedokļa apkopo 

šana un dzēšana ir patstāvīgs aprites posms līdztekus apstrādei. 

Sī atšķirība pastāv tāpēc, ka no personas datu aizsardzības viedokļa 

Svarīgi apstrādes definīcijā ietvert un konstatēt katru darbību ar person 

datiem, lai novērstu personas privātuma pārkāpumus. Līdz ar to apstrād 
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ļttver jebkuru darbību ar personas datiem. Turpretī no informācijas 

atklātības viedokļa apstrāde ir tikai viens no informācijas aprites posmiem. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta ceturtajā 

punktā definēts termins personas datu apstrāde -jebkuras ar personas datiem 

veiktas darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, 

sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, 

bloķēšanu vai dzēšanu, kas atbilst Direktīvai. 

Saskaņā ar Direktīvu personas datu apstrādes noteikumi attiecas gan 

uz valsts, gan privāto sektoru. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības 

likums noteic, ka šis likums attiecas uz visu veidu personas datu apstrādi un 

jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas ir iesaistīta personas datu 

apstrādē (..) - 3. panta pirmā daļa. Šāds formulējums nozīmē, ka likums 

itttiecas gan uz valsts, gan privāto sektoru. 

Eiropas likumdošanas modelis paredz, ka katrā valsts vai privātā 

organizācijā datu apstrādi kontrolē speciāls kontrolieris - Direktīvas 

§• panta otrā daļa. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā 

I letots termins sistēmas pārzinis - fiziskā vai juridiskā persona, kas vada per-

urnas datu apstrādes sistēmu, nosaka tās mērķus un apstrādes līdzekļus. Saskaņā 

|T Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2 5 . panta otro daļu 

sistēmas pārzinis kontrolē personas datu apstrādes sistēmā ievadīto personas datu 

veidu un ievadīšanas laiku un ir atbildīgs par to personu rīcību, kuras veic perso

nas datu apstrādi. 

Saskaņā ar Direktīvas noteikumiem pirms jebkuras datu apstrādes 

uzsākšanas sabiedrībai vai individuālai personai jāreģistrē personas datu 

apstrādes sistēma speciālā iestādē un jāiesniedz informācija par plānoto 

datu apstrādes mērķi, kategoriju, kvantitāti un citas ziņas. Datu aizsar

dzības iestāde atļauj apstrādi un reģistrē apstrādātāju un viņa sniegtās 

ziņas. Tādējādi personas datu apstrādei ir zināma atklātība, kas palīdz 

M-vērot privātās dzīves aizsardzību. Sīkāk par personas datu apstrādes 

sistēmas reģistrācijas kārtību var lasīt šās grāmatas VI daļas pirmajā 

nodaļā. 

Datu apstrāde balstās uz personas datu apstrādes likumības prin-

• ipiem, datu kvalitātes kritērijiem, datu apstrādātāja pienākumiem un 
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datu subjekta tiesībām. Atsevišķs aizsardzības režīms noteikts sen 
sitīvajiem datiem. Datu apstrādei ir vairāki aspekti, kas jāaplūko de 
talizētāk. 

Datu apstrādes tiesiskie pamati 
(criteria for making data processing legitimate) 

Personas datu apstrāde var notikt tikai tad, ja tam ir tiesisks pamats 
Direktīvas 7. pantā, neparedzot nekādas atkāpes, skaidri noteikti ti 
tiesiskie pamati, kad personas datu apstrāde var notikt. 

Direktīvas 7. panta noteikumi Latvijā iestrādāti Fizisko personu da" 
aizsardzības likuma 7. pantā. 

a) Personas datus var apstrādāt gadījumos, kad datu subjekts devi 
nepārprotamu piekrišanu. 

Komentējot šo pirmo kritēriju, - Direktīva nenoteic, kas jāsaprot 
personas nepārprotamu piekrišanu. Direktīvas 2. (h) punkts paredz, 
datu subjekta piekrišana ir jebkurš brīvi sniegts specifisks un informativ 

apliecinājums viņa gribai, ar ko viņš apstiprina savu piekrišanu par to da 

apstrādi, kas attiecas uz viņu. Direktīvā vispār lietoti divi gribas izteikum 
apzīmējumi: skaidri izteikta piekrišana un nepārprotama piekrišana, neatklājo 
atšķirības, kas paliek dalībvalstu likumdošanas ziņā. Šādu sinonīm 
lietošana vienā Direktīvā neslēpj nekādus "zemūdens akmeņus". Liet 
tā, ka Direktīvu izstrādāja darba grupa, kurā tika iekļauti pārstāvji no 
dažādām valstīm, un tas veicināja nesaskaņotas terminoloģijas lietošan 
vienā dokumentā. 

Tāpat jāatceras, ka Rietumu tiesību izpratne mazāk balstās uz gra 

matisko interpretācijas metodi, bet gan vērš uzmanību uz lietas bū' 

tību. Galvenais, interpretējot Direktīvu, ir saskatīt galveno domu, kas 

var slēpties arī aiz atšķirīgiem apzīmējumiem. 

Ar nepārprotamu piekrišanu nevajadzētu saprast tikai rakstisku aplie

cinājumu, jo Direktīva nosaka - jebkurš brīvi sniegts apliecinājums. 

Tādējādi Direktīvas noteikumi atbilst virzībai uz informācijas sabiedrību, 

kurā līdztekus rakstiskai tiek izmantota elektroniskā informācijas forma. 
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laatgādina, ka rakstveida dokuments nav tas pats, kas elektronisks 
dokuments ar juridisku spēku - elektroniska forma ir cits informācijas 
materializācijas veids. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta pirmās 
ļaļas pirmais punkts noteic, ka personas datu apstrāde ir atļauta tikai tad, ja 

likumā nav noteikts citādi un ja ir vismaz viens no šādiem nosacījumiem (..) 

Pirmais nosacījums: ir datu subjekta piekrišana. Saskaņā ar minētā 
I ik urna 2. panta otro punktu - datu subjekta piekrišana ir datu subjekta būvi 

nepārprotami izteikts gribas apliecinājums, ar kuru datu subjekts atļauj apstrādāt 

\iwus personas datus. 

Civillikums paredz gribas izpaudumu iespējamību dažādos veidos -
mutiski, rakstiski, ar konkludentām darbībām,184 taču piekrišanai būs 
juridisks spēks tikai tad, ja tā sniegta saskaņā ar Civillikuma noteiku
miem, kas reglamentē gribas izteikumu spēku. Latvijā datu subjekta 
piekrišanai jābūt izteiktai nepārprotami brīvi, tātad - bez maldības, 
viltus vai spaidiem. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta formu
lējums - ja ir datu subjekta piekrišana - nozīmē, ka piekrišanai j ā b ū t 
ipēkā personas datu apstrādes brīdī. Tas pats attiecas uz visiem pā
rējiem 7. pantā definētajiem nosacījumiem - tiem jāpastāv datu apstrādes 
brīdī, jo likums noteic, ka datu apstrāde ir atļauta (..) jāir vismaz viens no 

Uldiem nosacījumiem {..). 

Piekrišanai, kas nosūtīta pa elektronisko pastu vai faksu, Latvijā 
pagaidām nav juridiska spēka. Latvijā, izņemot atsevišķus gadījumus, 
I lektroniskie dokumenti netiek juridiski atzīti, jo nav pieņemti norma-
i ivie akti par elektroniskā dokumenta juridisko spēku un elektronisko 
parakstu. 

Ja piekrišana sniegta rakstveidā, tā būs nepārprotama, ja ir ievērots 
( livillikuma Saistību tiesības daļas 1 4 3 1 . pants, kas nosaka: aktaparak-

siišana, vienalga, vai tas attiecas uz pašu parakstītāju vai trešo personu, 

uzskatāma par piekrišanu šim aktam, ja tā saturs parakstītājam bijis zināms un 

\a viņam tajā tiesiskajā darījumā, uz kuru akts attiecas, ir personīga interese un 

ierunas tiesība. Ar terminu akts saprotams dokuments, kurā fiksēti kaut 
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kādi juridiski nozīmīgi fakti. Panta noteikumi attiecināmi uz šād 
rakstura dokumentiem arī tad, ja tiem ir citāds nosaukums, piemēram, 
protokols, komercakts". 1 8 5 Līdz ar to šāda akta parakstīšana varētu no
zīmēt, ka ir dota rakstiska un līdz ar to arī nepārprotama piekrišana, ja 
vien ievēroti citi Civillikuma noteikumi par gribas izteikumu īstumu. 
Minētais attiecas tikai uz rakstiskiem dokumentiem, taču jebkurā ga
dījumā Direktīva neparedz, ka piekrišana būtu jādod rakstiski, un arī 
tas būtu pretrunā ar virzību uz informācijas sabiedrību. Tad, kad attiecīgs 
likums par elektronisko dokumentu juridisko spēku tiks pieņemts, šo 
piekrišanu varēs sniegt arī ar elektroniskā pasta starpniecību. 

Datu apstrādātāja un datu subjekta vienošanās par datu apstrādi 
nedrīkst pasliktināt datu subjekta stāvokli salīdzinājumā ar datu aiz
sardzības likuma prasībām. Pretējais nebūs spēkā, jo saskaņā ar Civil
likuma 1 4 1 5 . pantu par darījumu priekšmetu nedrīkst būt neatļauta 
darbība, kuras mērķis ir pretējs likumiem vai kura vērsta uz to, lai apietu 
likumu. Tāds darījums nav spēkā. Ja datu aizsardzības likumā noteikta 
personas datu apstrādes kārtība, to nevarēs apiet ar civiltiesisku vieno
šanos. Šāda vienošanās būs spēkā tiktāl, ciktāl nepārkāpj likumā noteikto 
personas datu apstrādes kārtību. Ar šādu nostāju valsts it kā pati ierobežo 
datu subjekta pašnoteikšanos informācijas jomā, taču faktiski tas ir paša 
datu subjekta interesēs. 

b) Personas datus var apstrādāt gadījumos, kad apstrāde nepie' 

ciešama tāda līguma izpildei, kurā viena no pusēm ir datu subjekts, vai 

nolūkā veikt zināmas darbības pirms līguma noslēgšanas pēc datu 

subjekta lūguma. 

Komentējot šo kritēriju - slēgt privāttiesiskus darījumus var tikai 
konkrētas rīcībspējīgas personas. Ikviens, slēdzot līgumu, par sevi otrai 
pusei atklāj ziņas, personas datus. Piemēram, Krievijas Civilkodeksa 
pirmās daļas 19. pantā noteikts: pilsonis iegūst un īsteno tiesības un 
pienākumus savā vārdā, kas nozīmē uzvārdu un personas vārdu, tāpat 
tēva vārdu, ja ar likumu vai paražu tiesībām nav noteikts citādi.1 8 6 Preses 
abonents nodod abonēšanas centrā savu dzīvesvietas adresi, vārdu, 
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uzvārdu vai citu informāciju. Tātad līguma noslēgšana nav iespējama, 

neatklājot kaut kādus datus par sevi. Saskaņā ar Civillikumu līguma 

i H islēgšana ir divu rīcībspējīgu personu brīvprātīgas gribas akts. Tādējādi, 

taisot darījumus, persona jau pati piekrīt datu atklāšanai, un tas saskan 

.ir pašnoteikšanās principu informācijas jomā un tiesībām uz rīcības 

brīvību. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta otrais 

punkts noteic, ka personas datu apstrāde ir atļauta ( . . ) , ja datu apstrāde izriet 

no datu subjekta līgumsaistībām. Norma atbilst Direktīvai. 

c) Personas datu apstrāde ir atļauta, kad apstrāde nepieciešama, 

lai izpildītu tiesiskos pienākumus, kas uzlikti kontrolierim (processing is 

necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is sub

ject). 

Direktīvā runāts par pienākumiem, kas jāizpilda saskaņa ar likumu. 
Piemēram, datu apstrāde Zemesgrāmatās. Lai Zemesgrāmatās varētu 

ierakstīt īpašumu, par īpašnieku jāieraksta tādas ziņas, kuras nosaka likums. 
Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta trešais 

punkts atļauj datu apstrādi, ja tā nepieciešama sistēmas pārzinim viņa 

likumīgo pienākumu veikšanai. Šis formulējums neatbilst Direktīvai, ir 
pretrunā ar personas datu aizsardzības institūta mērķi un pieļauj iespēju 
apiet likuma noteikumus. Pienākumi kādai personai veikt zināmas 

darbības var rasties saskaņā ar likumu, tiesas spriedumu vai arī, 

noslēdzot savstarpēju līgumu. Tātad pienākumus, kas izriet no tiesiska 
līguma, kurā sistēmas pārzinis vienojas ar trešo personu par kāda datu 
subjekta datu apstrādi (bez datu subjekta ziņas), arī var uzskatīt par 
likumīgiem pienākumiem. Civillikums norāda uz nelikumīga rakstura 
pienākumiem - neatļauta un nepieklājīga darbība, kuras mērldsir pretējs reliģijai, 

likumiem vai labiem tikumiem, vai kura vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar 

būt par tiesiska darījuma priekšmetu; tāds darījums nav spēkā - Civillikuma 
1415. pants. 

Direktīva būtu ievērota, ja termina likumīgie pienākumi vietā tiktu 
lietots - likumiskie pienākumi vai arī citādi norādīts uz to, ka sistēmas 
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pārzinim jāapstrādā personas dati, lai izpildītu tieši ar likumu vai tiesas 
spriedumu uzliktus pienākumus. 

d) Personas datu apstrāde atļauta, kad apstrāde nepieciešama, 
aizsargātu datu subjekta vitālās intereses. 

Sis izņēmums saistīts ar risku, kad datu subjekta dzīvība ir atkarīg 
no zināmu darbību veikšanas, bet tās nevar veikt, neapstrādājot per
sonas datus, piemēram, lai pārlietu asinis, ir jānoskaidro asins grupa. 
T o , kas katrā gadījumā ir vitāls, jāizlemj un jāpamato datu apstrādā
tājam. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta ceturtais 
punkts noteic, ka datu apstrāde ir atļauta, ja tā ir nepieciešama, lai aizsargātu 

datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā veselību un dzīvību. Norma 
atbilst Direktīvai un sīkāk paskaidro jēdzienu vitālās intereses. Tomēr 
datu subjektam vitāli var būt arī citi apsvērumi, kas arī ir pamats perso
nas datu apstrādei. 

e) Personas datu apstrāde atļauta, kad apstrāde nepieciešama, lai 

izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai arī apstrādi valsts iestāžu 

uzdevumā veic datu kontrolieris, trešās personas, kurām dati nodotu 

Atsevišķos gadījumos speciālos likumos var arī neatrast norādes 
pantu, kas atļauj vienas vai otras kategorijas datu apstrādi saskaņā ar 
Direktīvas 7. panta ( c ) punktu (apstrāde nepieciešama, lai ievērotu 
likumā noteiktos pienākumus). T a č u iespējams, ka sabiedrības inte
resēs tomēr būtu svarīgi apstrādi veikt, jo likums nevar paredzēt visus 
gadījumus, kad varētu būt nepieciešams apstrādāt personas datus. 
Piemēram, par kādu nelegālo imigrantu jāievāc ziņas: vārds, uzvārds, 
no kurienes iebraucis utt. Tādējādi attiecīgie dienesti, kas uzrauga 
imigrācijas noteikumu ievērošanu un pilda publiskās varas funkcijas 
(konkrēti attiecīgais kontrolieris, kam dati nodoti), veic personas datu 
apstrādi. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta piektais 

punkts noteic, ka atļauts apstrādāt datus, ja datu apstrāde ir nepieciešama, 
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lai nodrošinātu sabiedrības interešu ievērošanu vai īstenotu publiskās varas 

uzdevumus, kuru veikšanai personas dati ir nodoti sistēmas pārzinim vai pārraidīti 

trešajai personai. Norma atbilst Direktīvai. 

f) Personas datu apstrāde atļauta, kad apstrāde nepieciešama 

likumā paredzētam mērķim, izņemot, ja var tikt pārkāptas personas 

tiesības uz datu aizsardzību. 

Direktīvas (f) punkts ir papildinājums (e) punktam. Ja atkal aplūko 

gadījumu ar nelegālo imigrantu, tad saskaņā ar Direktīvas (f) punktu 

datu ievākšana var notikt tikai tādam mērķim un tādā apjomā, kas 

nepieciešams, lai varētu īstenot attiecīgās valsts varas funkcijas. Nedrīkst 

ievākt tādus datus, kas nepalīdz risināt nelegālas robežšķērsošanas 

incidentu. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta sestais 

punkts paredz, ka datu apstrāde ir atļauta, ja datu apstrāde ir nepieciešama, 

lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, īstenotu sistēmas pārzina 

vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti. Norma 

pilnībā atbilst Direktīvai. 

Datu apstrādes kvalitāte 
. (principles relating to data quality) 

Direktīvas 6. pantā noteikti datu kvalitātes principi. T a č u vispirms 

tika aplūkoti 7. panta noteikumi, kas nosaka datu apstrādes tiesisko 

pamatu. Šajā gadījumā Direktīvā nav ievērota konsekvence un minētie 

panti jāaplūko otrādā secībā, kā tas arī tiek darīts šajā grāmatā. Viss 

Direktīvas 6. pants aptver konkrētus datu kvalitātes principus, kas 

jāievēro, apstrādājot datus, un šīs normas jāiekļauj arī Eiropas Savienības 

dalībvalstu likumos. Šeit princips parādās kā tiesību norma, kura kā 

obligāts priekšraksts adresēta datu apstrādātājam. Direktīvas 6. pants 

regulē personas datu apstrādes procesu. Principi paši par sevi attiecas 

tikai uz tādu datu apstrādi, kurai jau ir tiesisks pamats. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1 0 . pantā noteikti 

datu apstrādes kvalitātes principi, kas jānodrošina sistēmas pārzinim. 
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Dalībvalstīm saskaņa ar Direktīvas 6. pantu ir jānodrošina, ka: 

a) personas datiem ir jābūt apstrādātiem godīgi un likumīgi. 

Godīga apstrādes izpratne izriet no tiesiskās apziņas un taisnīguma 

kritērijiem. Datu apstrāde būs likumīga, ja tiks ievērots datu aizsardzības 

likums, citi saistītie likumi un noteikumi. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10. panta pirmās 

daļas punkts noteic, ka sistēmas pārzinim jānodrošina personas datu 

apstrādes likumība. Latvijas likums atšķirībā no Direktīvas atsaucas tikai 

uz likumības principu. Likumība ir likumu un citu normatīvo aktu 

stingra, precīza un vienveidīga ievērošana un izpildīšana visu valsts iestā

žu, amatpersonu, sabiedrisko organizāciju un fizisko personu darbībā.187 

b) Personas datiem jābūt vāktiem speciālam, tiešam un likumīgam 
mērķim, tālākā apstrāde nedrīkst būt pretrunā ar šiem sākotnējiem 
mērķiem. 

v 

Sis ir viens no svarīgākajiem personas datu apstrādes principiem. 
Personas dati parasti tiek apstrādāti kādam konkrētam mērķim, kas 
nosaka arī apstrādājamo datu kategoriju - kādi dati ir jāvāc, lai izdarītu 
to un to. Savākto datu izmantošana - apstrāde - citiem mērķiem nozīmē, 
ka dati tiek izmantoti citā kvalitātē un var būt nepietiekami, lai ar šādiem 
datiem īstenotu jaunu, pavisam citu mērķi. Tas kaitē datu subjekta 
interesēm. Nav pieļaujams, ka dati tiek vākti bezmērķīgi, lai vēlāk 
izmantotu pēc vajadzības. Šim mērķim jābūt tiešam. Nedrīkst ievākt 

personas datus pat tad, ja tam ir tiesisks pamats, taču nelikumīgu 

mērķu sasniegšanai. Nelikumīgs mērķis uzreiz padara šādu datu apstrādi 
par nelikumīgu, jo Direktīva atļauj datu vākšanu likumīgiem mērķiem. 
Piemēram, pamatojot ar žurnālistiskiem mērķiem, tiek vākti kādi dati 
par pazīstama politiķa privāto dzīvi, lai informāciju par privāto dzīvi 
nodotu trešajām personām. Datu vākšana un visa turpmākā savākto 
datu izmantošana vai cita apstrāde (jebkura manipulācija ar personas 
datiem) ir pakārtota šim mērķim. Piemēram, ja dati ievākti, lai preses 
abonentam varētu piegādāt presi, tad datus drīkst glabāt tikai šiem 
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nolūkiem, bet nav pieļaujama datu pārdošana reklāmas firmām. 

Saskaņā ar Direktīvu - turpmākā datu apstrāde vēsturiskos, statistiskos 

mi zinātniskos nolūkos netiek uzskatītapar apstrādi, kas ir pretrunā ar sākotnējiem 

apstrādes mērķiem, taču dalībvalstīm jānodrošina attiecīga aizsardzība (appro-

\rriate safeguards). 

Šis Direktīvas 6. panta pirmās daļas (b) punkta teikums paredz izņē

mumus, nosakot, ka vēsturiskos, zinātniskos un statistikas nolūkos var 

apstrādāt datus un tas netiks uzskatīts par nelikumīgu datu apstrādi ar 

novirzi no noteiktā mērķa, ja vien novērsta iespēja kaitēt datu subjektam. 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10. panta pirmās daļas otrais 

punkts noteic, ka sistēmas pārzinim jānodrošina personas datu vākšanu 

atbilstīgi paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Likumā 

nav precizēts, ka mērķim jābūt ari tiešam un likumīgam. Šī norma 

aptver ari Direktīvas nākamā komentējamā, tas ir, 6. panta pirmās daļas 

( c ) punkta prasības. 

c) Personas datiem jābūt adekvātiem, samērīgiem un atbilstīgiem 

mērķim, kuram tie tiek vākti vai apstrādāti tālāk. 

Personas dati tiek vākti konkrētam mērķim. Tātad nepieciešami 

specifiski dati, kas ļautu īstenot iecerēto mērķi. Piemēram, lai saņemtu 

presi, sabiedrība vai pasts drīkst ievākt tikai tādus datus, kas identificē 

abonentu un viņa dzīvesvietu. Taču nedrīkst ievākt datus, kas raksturo 

abonenta kaitīgos ieradumus. Šādi dati neatbilst apstrādes mērķim un 

nav nepieciešami uzdevuma izpildei. 

d) Personas datiem jābūt precīziem un tur, kur nepieciešams, 

aktuāliem; ņemot vērā apstrādes mērķi, jāveic visi pasākumi, lai 

nodrošinātu neprecīzo un neaktuālo datu izdzēšanu vai labošanu. 

Precīzu datu prasība saistīta ar to, ka dati tiek izmantoti kā informācija 

dažādu lēmumu pieņemšanai. G a n valsts un pašvaldību, gan privātās 

struktūras rīcībā pēc likumīgas apstrādes varētu glabāties personas dati. 

Tomēr laika gaitā tie var kļūt neaktuāli. Piemēram, veikals piedāvā uz 

kredīta iegādāties sadzīves elektropreces. Pirms gada persona A šajā 
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veikalā uz kredīta iegādājas veļas mazgāšanas mašīnu. Veikals ir infor-J 

mēts, ka tajā brīdī A atalgojums bija 3 5 0 latu mēnesī. Šodien A grib uzļ 
kredīta iegādāties dārgu virtuves iekārtu, taču viņam, nepaskaidrojot! 
iemeslus, tiek atteikts. Veikals ir pieņēmis lēmumu, pamatodamies uz 
ziņām par A mēneša algu - 3 5 0 latu mēnesī, kas patlaban jau ir l i e l ā k a J 

Neaktuāli dati kaitē tā datu subjekta interesēm, kurš nevar brīvi rīkoties,! 
jo citiem par viņu ir novecojuši personas dati. Piemērs pierāda, k a l 
privātās dzīves aizsardzība nodrošina rīcības brīvību. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10. panta p i r m ā « 
daļas ceturtais punkts ietver nule komentētā Direktīvas 6. panta pirmās I 

daļas (d) punkta prasības, nosakot, ka sistēmas pārzinim ir jānodrošina ļ 

personas datu pareizība un to savlaicīga atjaunošana, labošana vai dzēšana, ja 

personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi. 

e) Personas dati jāglabā tādā veidā, kas atļauj datu subjektuĶ 

identificēšanu ne ilgāk, kā tas nepieciešams, lai sasniegtu mērķi, kam 

šie dati apstrādāti. Dalībvalstīm jānosaka to datu aizsardzības prasības, I 

kas tiek glabāti ilgāk - vēsturiskos, statistiskos vai zinātniskos nolūkos. I 

Ja kāds mērķis, kuram personas dati ir vākti, ir sasniegts, nav nekādai 
pamata, lai datus vēl joprojām glabātu. Te atkal parādās pašnoteikšanās I 

princips informācijas jomā - datu subjekts devis mandātu datus apstrādāt I 

konkrētam mērķim. Ja uzdevums pabeigts, beidzas arī mandāts u n ļ 

turpmākā datu glabāšana pārkāpj datu subjekta tiesības pašam n o t e i k t ! 
to informācijas apjomu, kas tiek izplatīts vai atrodas pie citiem. Datu I 

glabāšana arī ir apstrāde, kurai pēc mērķa izpildes vairs nav likumīga I 

pamata. Pēc mērķa sasniegšanas dati ir jādzēš vai citādi jānovērš iespēja I 

identificēt datu subjektu. Direktīvā un arī Latvijas Fizisko personu datu 1 

aizsardzības likumā lietotais formulējums: jāglabā tādā veidā, kas atļauj I 

identificēt ne ilgāk (..) ir saglabāts, lai sistēmas pārzinis pats izvēlētos veidu, I 

kādā datu subjekts, izmantojot viņa rīcībā esošos datus, vairs nav identi-1 

ficējams pēc mērķa sasniegšanas. Šādā redakcijā norma neuzliek par I 

pienākumu sistēmas pārzinim izdzēst visus ierakstus pilnībā. Svarīgi ir I 

tas, lai pēc mērķa izpildes datu subjekts vairs nebūtu identificējams. 
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Arī Latvijā sistēmas pārzinim jānodrošina tāds personas datu glabāšanas 

vads, kas datu subjektu ļauj identificēt attiecīgā laikposmā, kurš nepārsniedz 

l-urdzētajam datu apstrādes mērķim noteikto laikposmu - Latvijas Fizisko 

• irsonu datu aizsardzības likuma 10. panta pirmās daļas 3. punkts. 

Minētā likuma 10. panta otrā daļa noteic, ka personas datu apstrāde 

«nkotnēji neparedzētiem mērķiem ir pieļaujama, ja tā nepārkāpj datu 

M i h j e k t a tiesības un tiek veikta zinātnisku vai statistisku pētījumu vaja-

Ifībām tikai atbilstīgi šā likuma 9. pantā un 10. panta pirmajā daļā 

minētajiem nosacījumiem. Pieņemot šo normu, Latvija ir īstenojusi Di-

irktīvas 6. panta pirmās daļas (e) punkta otrajā teikumā piešķirtās tie

pības noteikt aizsardzības prasības tiem datiem, kas tiek glabāti ilgāk 

N i a t i s t i s k i e m vai zinātniskiem mērķiem. 

Datu apstrādes aizliegums 
Pirmkārt, ir aizliegta jebkura datu apstrāde, kurai nav tiesiska 

pamata, vai arī šāds pamats pastāv, bet netiek ievēroti datu kvalitātes 

principi. 
Otrkārt, Direktīva aizliedz sensitivo datu apstrādi. Direktīvas 8. pants 

11< >saka: dalībvalstis aizliedz personas datu apstrādi, ja šie dati ir rasu vai etniska 

uikstura, dati norāda uzpolitisko pārliecību, reliģiskiem, filozofiskiem uzskatiem, 

iklību arodbiedrībās, kā arī dati, kas saistīti ar veselību vai seksuālo dzīvi. Kā 
j a u iepriekš aplūkots, Direktīvā saglabāts personas datu iedalījums 
kategorijās: vienkārši dati un sensitīvi dati. Sensitivo datu kā atsevišķas 
kategorijas iekļaušana ir Francijas pārstāvju priekšlikums, jo Francijas 
likums jau aizliedza sensitīvu datu apstrādi. Francijas darba grupa uz
skatīja, ka zināmu datu apstrāde to jutīguma dēļ nebūtu pieļaujama. 
Savukārt Vācijas nostāja balstās uz argumentu, ka dati iegūst sensitivitāti 
konkrētā vidē un situācijās. Vienā gadījumā ziņas ir sensitivas, kādā 
citā gadījumā - nav. Šās grāmatas II daļā jau pateikts, ka vispār nav 
iespējams definēt, kas ir sensitīvi dati. 

Kāpēc būtu speciāli jāaizliedz sensitivo datu apstrāde? 1 9 9 0 . gada A N O 
datorizēto personas datu apstrādes vadlīnijās sensitivo datu apstrāde 
regulēta piektajā punktā - nediskriminācijas princips, kur ieteikts: 
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nedrīkst vākt datus, kas, iespējams, varradīt pamatu neluiumīgmdhknminācijai -

informācija pārrāsi, etnisko izcelsmi, ādas krāsu, seksuālo dzīvi, politiskajiem 

uzskatiem, reliģiju, filozofisko un citu pārliecību, kā arī piederību pie arod-

biedrībām. Tātad sensitivo datu apstrāde vispārēji jāaizliedz, lai no* 

vērstu diskrimināciju, kas var apdraudēt personas rīcības brīvību. Lite
ratūrā tiek norādīts, ka jāaizliedz to datu apstrāde, kurus nevar vērtēt 

viennozīmīgi un radīt kļūdainu priekšstatu par personu. 1 8 8 Atbilstīgi 
Direktīvai Eiropas Savienības dalībvalsts likumā ir jāiekļauj sensitivo 
datu apstrādes normas. 

Aizliegumam apstrādāt sensitivos personas datus paredzēta virkne 
izņēmumu, kas komentēti šajā nodaļā. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1 1 . pants atbilstīgi 
Direktīvai noteic, ka sensitivo personas datu apstrāde ir aizliegta. Likumā j 
tāpat noteikti izņēmumi, kas komentēti turpmāk. 

Sensitivo datu apstrādes tiesiskie pamati 

a) Sensitivos datus drīkst apstrādāt, kad datu subjekts ir devis 1 

skaidri izteiktu piekrišanu (explicit consent), izņemot gadījumus, kad \ 

Eiropas Savienības dalībvalsts likums neparedz izdarīt šo izņēmumu» 

Par "skaidru" piekrišanu, kā jau iepriekš minēts, nav obligāti jāuzskata 
rakstiska piekrišana, bet gan tāda piekrišana, kas atbilst visām Civil
likumā noteiktajām gribas izteikuma prasībām - jāaplūko noteikumi 
par gribas īstumu, maldību un viltu. Jābūt skaidri izteiktai gribai, ko 
var paust arī mutvārdos (arī pa telefonu), rakstiski vai elektroniski, ļ 

Eiropas Savienības dalībvalsts likums var neparedzēt šo izņēmumu, līdz j 
ar to datu subjekta piekrišana nevarētu būt par pamatu datu apstrādei, 
kas ir aizliegta. Tā kā šāds aizliegums paralizētu daudzas tiesiskās attie
cības, tad tam nav praktiska pamata. Piemēram, advokāts var ievākt 
datus par aizstāvamo, ciktāl pēdējais izpauž informāciju par sevi. 
Piemēram, Ungārijas personas datu aizsardzības likums atļauj sensitīvu 
datu apstrādi, taču noteic, ka tam nepieciešama rakstiska piekrišana.1 8 9 

Arī Latvijā atļauta sensitivo datu apstrāde, ja datu subjekts ir devis rakstveida 
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piekrišanu savu sensitivo datu apstrādei - Fizisko personu datu aizsardzības 

likuma 1 1 . panta pirmais punkts. Jāpiebilst, ka datu subjekts var dot 

piekrišanu tikai savu sensitivo datu apstrādei. 

b) Sensitivos datus drīkst apstrādāt, kad apstrāde ir nepieciešama, 

lai īstenotu apstrādātāja pienākumus darba tiesību jomā, ciktāl to pieļauj 

Eiropas Savienības dalībvalsts likums, nodrošinot attiecīgu aizsardzību. 

Darba likumdošanas normatīvie akti sakarā ar sociālo garantiju 

piemērošanu vai tamlīdzīgi var paredzēt uzrādīt papildu datus, kas 

noteikti kā sensitīvi (piemaksas par invaliditāti u.tml.). Tā kā šajā gadī

jumā sensitivo datu apstrāde ir datu subjekta interesēs, Direktīva to 

atļauj. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikts: speciāla 

personas datu apstrāde, neprasot datu subjekta piekrišanu, ir paredzēta 

normatīvajos aktos, kas regulē darba tiesiskās attiecības, un šie normatīvie akti 

garantē personas datu aizsardzību - 1 1 . panta otrais punkts. 

c) Sensitivos datus drīkst apstrādāt, kad apstrāde ir nepieciešama, 

lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas vitālās intereses gadījumos, 

kad datu subjekts ir fiziski vai juridiski nespējīgs dot savu piekrišanu. 

Iepriekš jau minēts piemērs par iespējamu vitālās intereses gadījumu, 

kad datu subjekta dzīvība ir briesmās. Dažkārt, lai glābtu personas 

dzīvību, var būt nepieciešami dati par slimības vēsturi utt. Juridiski 

nespējīgām personām piekrišanu dod aizbildnis. 

Fizisko personu datu aizsardzības 1 1 . panta trešajā punktā ietverta 

iepriekš komentētā Direktīvas norma: personas datu apstrāde ir nepie-

ciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas dzīvību un veselību, un 

datu subjekts tiesiski vai fiziski nav spējīgs dot savu piekrišanu. 

d) Sensitivos datus drīkst apstrādāt, kad apstrāde tiek veikta likuma 

ietvaros ar atbilstīgām garantijām, un datu apstrāde tiek veikta politiskos, 

filozofiskos vai arodbiedrību darba nolūkos ar nosacījumu, ka apstrāde 

attiecas tikai uz attiecīgās organizācijas locekļiem vai personām, kurām 
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ir regulāri sakari ar šīm organizācijām, un dati bez datu subjekta pie* 
krišanas netiek izpausti trešajām personām. 

Te atkal atspoguļojas personas privātās dzīves pašnoteikšanās princips, 
kad personas datu apstrāde tiek veikta ar nosacījumu, ja apstrāde attiecas 
tikai uz konkrētās organizācijas locekļiem un ja dati bez datu subjekta 
piekrišanas netiek nodoti trešajām personām. Ar organizācijām ji^aprot 
sociālās palīdzības organizācijas, baznīcas, kas apstrādā personas datus ar 

datu subjekta piekrišanu un izmanto savā bezpeļņas darbībā. Personas 
datu nodošana trešajām personām bez datu subjekta ziņas un piekrišanas 
pārkāpj pašnoteikšanās principu. Datu neatļauta tālāka izplatīšana trešajām 
personām Direktīvā tiek ierobežota, nosakot, ka attiecīgās organizācijas 
datus saņem tikai darba nolūkos. Ir izslēgti citi nolūki, piemēram, peļņas 
nolūks, kas faktiski prezumē datu nodošanu trešajām personām. 

Arī Latvijā paredzēts iepriekš komentētais izņēmums - personas datu 

apstrāde ir nepieciešama, lai sasniegtu likumīgus nekornerciālus sabiedrisko orga

nizāciju un to apvienību mērķus, ja šī datu apstrāde ir saistīta tikai ar šo organizāciju 

vai to apvienību locekļiem un personas dati netiek nodoti trešajām personām -

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 1 1 . panta ceturtais punkts. 

e) Sensitivos datus drīkst apstrādāt, kad tiek veikta datu apstrāde, 

ko datu subjekts pats ir padarījis publiski pieejamus, vai datu apstrāde 

nepieciešama prasības iesniegšanai, izskatīšanai tiesā. 

Bieži vien esam liecinieki tam, kā slavenas mūzikas un kino zvaigznes 
atklāj savu seksuālo orientāciju vai citas intīmās dzīves nianses, kas 
nesaskan ar sabiedrības vairākuma uzskatiem. Šādas pašpublicitātes dēļ 
nevar vēlāk atsaukties uz personas datu aizsardzības normām, jo pati 
persona šos datus darījusi zināmus sabiedrībai. Otrs piemērs - politiķi 
savās pirmsvēlēšanu kampaņās intervijās, uzstāšanās reizēs atklāj savu 
politisko pārliecību. Attiecībā uz politisko pārliecību Direktīvas pream-
bulas 3 6 . punktā noteikts: ja demokrātiskas sistēmas ietvaros atsevišķas 
dalībvalsts likumdošana paredz politisko partiju tiesības vākt datus par 
personu politisko pārliecību, tas ir atļauts svarīgu sabiedrības interešu 
ievērošanai, paredzot attiecīgu aizsardzību. 
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Patlaban spēkā esošā Informācijas atklātības likuma 5. panta ceturtā 

«l.iļa, kas noteic, ka par ierobežotas pieejamības informāciju (tātad arī, 

Iespējams, sensitiva rakstura informācija par personas privāto dzīvi) nav 

uzskatāmas ziņas, kas ir pieejamas sabiedrībai bez likumā paredzētajiem 

u-robežojumiem vai kas ir jau publicētas, ir pretrunā ar Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma noteikumiem par apstrādi. Direktīvas 9. pants, kā 

.iri Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. pants paredz izņēmumus 

.niiecībā uz personas datu apstrādi žurnālistikas, mākslinieciskiem un 

literāriem mērķiem, un atļauj masu informācijas līdzekļiem vākt un 

publicēt jebkādus personas datus. Tāpat Direktīva atļauj personas 

datu izpaušanu mākslinieciskiem un literāriem mērķiem. T a č u masu 

Rlēdiju likumīgas darbības rezultāts nevar būt par pamatu personas datu 

t.ilākai apstrādei valsts vai pašvaldību iestādēs un, pasludinot personas 

i latus par vispārpieejamu informāciju, veikt personas datu apstrādes 

operācijas. 

Latvijā likums nenoteic, ka drīkst apstrādāt sensitivos personas datus, 

kurus datu subjekts pats publiskojis, taču likumā teikts, ka sensitivo 

datu apstrādes aizliegums neattiecas uz apstrādes operācijām, kas saistītas 

.ir fizisko un juridisko personu likumīgo tiesību un interešu aizsardzību 

tiesā - 1 1 . panta sestais punkts. 
Direktīvas noteikumi par sensitivo datu apstrādes aizliegumu neattie-

< as uz gadījumiem, kad dati tiek apstrādāti sakarā ar medicīnisko pro
filaksi, diagnozes noteikšanu, veselības aprūpi, ko kompetenta persona 
veic saskaņā ar Eiropas Savienības dalībvalsts likumiem. 

Analoģiska norma ir ietverta Latvijas Fizisko personu datu aizsar
dzības likuma 1 1 . panta piektajā punktā: personas datu apstrāde ir 
nepieciešama ārstniecības vajadzībām un to veic ārstniecības persona 
vai ārstniecības iestāde, nodrošinot atbilstīgu personas datu aizsardzību. 

Sensitīvu datu apstrāde atļauta kriminālprocesā. Dalībvalstis var pare
dzēt, ka datus par personu kriminālo un administratīvo sodāmību drīkst 
apstrādāt, kā arī civillietu spriedumus drīkst apkopot tikai publiskā tiesību 
subjekta iestādes (officialauthority). Kā zināms, daudzus valstiskas nozīmes 
uzdevumus (personas apliecinošu dokumentu izdošana u.tml.) ārvalstīs 

8 9 



izpilda uz konkursa pamata izraudzītas privātsabiedrības. Šajā jomā valst 
var piešķirt valsts institūcijām ekskluzīvas tiesības apstrādāt datus. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 12. pantā noteikts: 
ja personas dati attiecas uz disciplināriem un administratīviem pārkā
pumiem vai spriedumiem civillietās, šo datu apstrādi ir tiesīgas veikt 
vienīgi valsts vai pašvaldību institūciju pilnvarotas amatpersonas. Li
kums nenoteic, ka krimināltiesvedības reģistrus drīkst apstrādāt tikai 
valsts institūciju pilnvarotās amatpersonas. 

Sabiedrības interesēs saskaņā ar Direktīvu dalībvalsts var noteikt 
papildu izņēmumus no vispārējā sensitīvu datu apstrādes aizlieguma. 
Latvijas likums citus izņēmumus paredz Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma 13. pantā, kas noteic, ka sistēmas pārzinim ir pienākums likumā 
noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību 
amatpersonām. Fizisko personu datu aizsardzības likums nekonkretizē 
gadījumus, kādos valsts un pašvaldības amatpersonas var saņemt infor
māciju, atstājot to citu likumu kompetencē. Piemēram, Ārstniecības 
likuma 5 0 . panta piektā daļa paredz, ka Aizsardzības ministrijas valsts militārā 

dienesta pārvaldes ir tiesīgas pieprasīt no ārstniecības iestādēm informāciju par 

iesaucamo, rezerves karavīru un rezervistu veselības stāvokli Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā. 

Šāds risinājums nav pretrunā ar Direktīvu. Sīkāki komentāri par 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 13. pantu sniegti šīs grāmatas 
IV daļas trešajā nodaļā "Personas datu nodošana trešajām personām". 

īpašie apstrādes veidi - automatizētie lēmumi 
Direktīva speciāli regulē tā saukto automatizēto lēmumu pieņemšanu. 

Direktīvas 15. pantā noteikts: dalībvalstīm katrai personai ir jāgarantē tiesības, 

ka lēmumi, kas rada juridiskas sekas datu subjektam, netiks pieņemti, balstoties 

tikai uz automātisku datu apstrādi, kurā tiek novērtēti atsevišķas personas īpašības 

vai aspekti, kā, piemēram, darba veikšana, kredītspēja, uzticamība, uzvedība 

u.c. 

Automatizētie lēmumi ir jebkuri lēmumi, ko pieņem, pamatojotie 

uz datorprogrammas darbības laikā sasniegto rezultātu. Direktīvas regu-

lējums paredzēts, lai aizsargātu personu tiesības, kad automatizētos 
lēmumus pieņem publiskā tiesību subjekta iestādes. Sis Direktīvas re
gulējums ir saistošs, piemēram, valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā, 
kur, izmantojot datorus un speciālas programmas, aprēķina maksājumus 
vai cita veida datus, kas var ietekmēt pensijas, pabalstu apjomu. 

Automatizētos lēmumus drīkst pieņemt, ja tas paredzēts līgumā ar 
datu subjektu, vai arī automatizētu datu apstrādi ierosina datu subjekts, 
piemēram, vienošanās, kur izteikta piekrišana automatizēto lēmumu 
pieņemšanai. Pēdējā gadījumā jānodrošina, ka tiek aizsargātas datu 
subjekta likumīgās intereses. Tāpat automatizētos lēmumus var pieņemt, 
ja to paredz likums, nosakot datu subjekta likumīgo interešu aizsardzības 
mehānismu. Jāparedz tiesības prasīt, lai tiktu pārskatīts automatizētā 
kārtībā pieņemts lēmums. 

Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 18. pan-
t u persona var nepakļauties individuālam lēmumam, kas pieņemts, pa
matojoties tikai uz automatizēti apstrādātiem datiem. Personu var pa
kļaut iepriekš minētajam lēmumam, ja tas pieņemts saskaņā ar likumu 
vai līgumu, kas noslēgts ar datu subjektu. Norma Latvijas likumā 
saglabāta, ņemot vērā Satiksmes ministrijas pozīciju atbilstīgi Direk
tīvas 15 . pantam, lai gan par tās lietderību tieši Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā šaubījās Saeimas Juridiskais birojs, izsakot pama
totus argumentus, ka tas ir administratīvā procesa likumdošanas jautā
jums. T o m ē r saistībā ar personas datu apstrādi regulējamo tiesisko 
attiecību gadījumā speciāls pants par automatizētā kārtībā pieņemto 
lēmumu spēku Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā tika 
iekļauts. 

Vispārējas atkāpes no datu apstrādes noteikumiem 
Direktīvā paredzēti vispārīgi izņēmumi no personas datu apstrādes 

kārtības, kas noteikti, līdzsvarojot datu subjekta tiesības uz privātās dzīves 

aizsardzību ar citu personu tiesībām. Izņēmumi noteikti, lai nodrošinātu 

svarīgāku interešu īstenošanu, kas prevalē pār datu subjekta tiesībām 

uz informacionālo pašnoteikšanos. Turpmāk aplūkotie izņēmumi at-
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tiecas uz visu personas datu apstrādes kārtību kopumā. Atsevišķie iz-

ņēmumi no konkrētā datu kvalitātes principa vai apstrādes tiesiskā pa

mata ir jau analizēti pie attiecīgā komentējamā Direktīvas panta punkta. 

Pieļaujot šos atsevišķos izņēmumus, Direktīva noteic, ka dalībvalstīm 

ir jānodrošina attiecīga aizsardzība. T ā , piemēram, jānorāda, ka Direk

tīvas 17. pants uzliek kontrolierim attiecīgu tehnisko un organizatorisko 

pasākumu veikšanu, lai nodrošinātu datu fizisko un loģisko aizsardzību. 

Ja Direktīva paredz izņēmumus kādā apstrādes noteikumā, piemēram, 

sensitivo datu apstrāde sabiedrības interesēs (ja vien to pieļauj dalībvalstu 

likums), tas nenozīmē, ka šāda apstrāde nepakļaujas pārējām personas 

datu aizsardzības prasībām. 

a) Pirmais izņēmums 

Direktīvas noteikumi par datu apstrādi vispār neattiecas uz gadīju
miem, kad dati tiek vākti tikai personīgiem mērķiem. Tas nozīmē adreses 
un telefona numurus personiskajā piezīmju grāmatiņā vai personālajā 
datorā, disketēs utt. Šāds izņēmums ietver sevī domu, ka personīgiem 
mērķiem savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, pretējā gadījumā 
izņēmums nav spēkā. Parasti mēs nododam informāciju par savu adresi, 
telefona numuru konkrētai personai, lai viņa kaut kādā sakarā varētu 
vēlāk ar mums sazināties. Pieklājības normas prasa, lai personīgi nodotie 
telefona numuri netiktu paziņoti tālāk trešajām personām, un šī pieklā
jības norma Eiropas Savienībā tagad ir likuma norma. 

Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta 
otro daļu šis likums neattiecas uz fizisko personu veidotām informācijas 
sistēmām, kurās personu datu apstrāde tiek veikta personiskām vai mājas 
un ģimenes vajadzībām un kurās savāktie personas dati netiek izpausti 
citām personām. 

b) Otrais izņēmums 

Personas datu apstrādes noteikumi vispārēji attiecas gan uz privāto, 

gan publisko sektoru, taču ar Kopienas normatīvajiem aktiem netiek 

regulēta sabiedriskā drošība, aizsardzība, valsts drošība vai krimināl-
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tiesības - jāņem vērā, ka Eiropas Savienības Padome drīkst izdot di

rektīvas, lai tuvinātu tādus dalībvalstu normatīvos un administratīvos 

aktus, kas tieši ietekmē kopējā tirgus izveidi un darbību. Direktīva 

neregulē arī tos jautājumus, kuru izlemšanas kārtība noteikta Eiropas 

Savienības līguma V sadaļā "Note ikumi par kopēju ārpolitiku un 

drosības politiku" un VI sadaļā "Noteikumi par sadarbību tieslietu un 

iekšlietu jomā". Saskaņā ar Direktīvas 3. panta otro daļu Direktīva vispār 

nav piemērojama tām datu apstrādes operācijām, kas tiek veiktas 

sabiedriskās drošības, aizsardzības, valsts drošības (ieskaitot valsts 

saimniecības un labklājības drošību) interesēs un kriminālprocesa 

ietvaros. Jākomentē, ka Direktīva, nosakot izņēmumus, kad datu ap

strādes noteikumi nedarbojas, katrā gadījumā paredz, ka šo jomu sīkāk 

regulē speciāli likumi, un iestāde, kurai likums neuzliek pienākumu 

sekot valsts drošības stāvoklim, nedrīkst atsaukties uz izņēmumu, lai 

pārkāptu personas datu apstrādes likumu. 

Atkāpes paredzētas tikai no atsevišķiem Direktīvas pantiem: 6 ( 1 ) . , 

10., 11 ( 1 ) . , 1 2 . un 2 1 . panta (arī no 8. panta, kas regulē sensitīvo 

datu apstrādi). Valsts var pieņemt savus likumus drošības, krimi

nāltiesību un citās Direktīvas definētajās jomās, kas neatbilst Direk

tīvas datu aizsardzības noteikumiem un paredz datu apstrādes notei

kumus, kas pretēji Direktīvā noteiktajam. Jāpiebilst, ka direktīva 

izņēmumus pieļauj tikai konkrētām datu apstrādes operācijām. Tā nav 

privilēģija militārām vai drošības iestādēm. Drošības iestāde, tāpat kā 

citi darba devēji apstrādā darbinieku personas datus, un attiecībā uz 

šo gadījumu, tāpat kā visām citām apstrādes operācijām, kas neattiecas 

uz valsts drošību, jāievēro datu aizsardzības noteikumi. Nedrīkst 

atkāpties no Direktīvas 7. panta - arī datu apstrādei, kas paredzēta 

drošības nolūkiem, jābūt likumīgam pamatam. Bez tam nedrīkst pieļaut 

atkāpes no 8. panta, kas aizliedz sensitīvu datu apstrādi pat drošības 

nolūkos, ja vien nav iestājies kāds no sensitīvu datu apstrādes izņē

mumiem, vai arī valsts saskaņā ar Direktīvas 8. panta ceturto daļu 

nav noteikusi Eiropas Savienības dalībvalsts likumā papildu izņē

mumus. Ja papildu izņēmumi netiek noteikti, sensitivos datus pēc 
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iestādes iniciatīvas drīkst apstrādāt tikai kriminālprocesā vai arī datu 
subjekta vitālu interešu gadījumā. 

Datu aizsardzība nedrīkst kalpot noziedznieku aizsardzībai, un sabied
rības intereses stāv augstāk par katra datu subjekta individuālajām inte
resēm, lai gan robežu šeit novilkt grūti. Katrā ziņā kriminālprocesu 
nosaka attiecīgi kriminālprocesa likumi. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 3. panta trešā daļa 
noteic, ka šis likums neattiecas uz personas datu apstrādi, ko veic pub
liskās institūcijas nacionālās drošības un krimināltiesību jomā. Tātad 
Latvija izņēmumus ir attiecinājusi uz visiem likuma noteikumiem, arī 
tiem, kas regulē sensitivo datu apstrādi. Minētā likuma norma atbilst 
Direktīvai. 

Saskaņā ar likuma 4. pantu to personas datu aizsardzību, kuri ir at 

par valsts noslēpuma objektiem, reglamentē likums "Par valsts noslēpumu". 

d) Trešais izņēmums 

Ja kādas Eiropas Savienības dalībvalsts likums, kas bija spēkā līdz 
Direktīvas pieņemšanas datumam ( 2 4 . 1 0 . 1 9 9 5 . ) , neattiecināja Direk
tīvu uz manuālajām sistēmām, tad personas datu likumu piemērošanai 
tām noteikts 12 gadu ilgs pārejas periods: dalībvalstis var paredzēt, ka to 

datu apstrādei, kas jau tiek veikta manuālajās datnes sistēmās, jāatbilst Direktīvas 

6. (datu kvalitātes principi), 7. (datu apstrādes likumības kritēriji) un 
8. (sensitivo datu apstrāde) panta prasībām 12 gadu periodā no brīža, kad 

saskaņā ar Direktīvu pieņemti Eiropas Savienības dalībvalstu likumi. Tomēr 

dalībvalstīm datu subjektam pēc viņa lūguma jānodrošina tiesības labot, dzēst 

vai bloķēt tos datus, kas nepilnīgi, neprecīzi vai tiek glabāti tādā veidā, kas nav 

savienojams ar kontroliera datu apstrādes mērķiem. 

Latvijā Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības attiecas 
gan uz automātiski, gan manuāli apstrādājamiem datiem, nenosakot 
pārejas periodu. 

e) Ceturtais izņēmums 

Tas ir izņēmums, kas aizsargā informācijas izplatīšanas brīvību un 
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paredz, ka personas datus var aizsargāt tiktāl, ciktāl šāda aizsardzība 

neierobežo informācijas izplatīšanu. Datu ievākšana ir saistīta ar kon

krētiem mērķiem, un Direktīva skaidri noteic, kādos gadījumos datus 

drīkst apstrādāt un ievākt. Masu informācijas līdzekļu aktivitātes lielā 

mērā saistītas ar personas datu apstrādi un izziņošanu. Ja masu mēdiji 

vēlētos turpināt savu darbību pēc personas datu aizsardzības likumā no

teiktajiem datu apstrādes likumības pamatiem un kritērijiem, tas prak

tiski nebūtu iespējams - nav likuma, nav līguma un nav personas pie

krišanas, kas dotu tiesības publicēt kādu sensitīvu ziņu vai vienkārši 

jebkurus datus. Daudzu valstu radio un televīzijas darbību regulējošie 

tikumi (arī "Radio un televīzijas likums" Latvijā) pieprasa zināmu laiku 

glabāt raidījumu ierakstus, ko var uzskatīt par personas datu glabāšanu, 

jo materiāli satur ziņas par raidījumu veidotājiem, kā arī, iespējams, 

eitus personas datus.1 9 0 Masu informācijas līdzekļu darbību personas 

datu noteikumu ievērošana lielā mērā ierobežotu. 

"Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības" konvencijas 

10. pants nosaka: Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības 

ietver uzskatu brīvību un tiesības netraucēti saņemt un izplatīt informāciju un 

idejas bez iejaukšanās no sabiedrisko institūciju puses un neatkarīgi no valstu 

robežām(..). Te gan nav tieši noteikts, ka informācijas brīvība ietver arī 

plašsaziņas (prese, radio, televīzija u.tml.) līdzekļus. Eiropas Cilvēk

tiesību tiesa Lingena lietā ir konstatējusi, ka informācijas izplatīšanas 

brīvība attiecas arī uz presi.191 

Direktīvas 9. pants - "Personas datu apstrāde un informācijas 

brīvība" - nosaka: dalībvalstīm savos likumos jāparedz atkāpes no Direktīvas 

11, IV un V sadaļā noteiktās datu apstrādes kārtības tikai žurnālistiskiem vai 

mākslinieciskiem un literāriem mērķiem un tikai ar mērķi saskaņot privātuma 

tiesību ar informācijas brīvību. 

Direktīvas II sadaļa aptver visus datu apstrādes noteikumus, IV sadaļa 

nosaka uzvedības kodeksu nepieciešamību, V sadaļā ietverti noteikumi 

par personas datu nodošanu trešajām valstīm. Dalībvalstis var pieņemt 

savus likumus, atkāpjoties tikai no dažiem apstrādes noteikumiem, 

piemēram, ka uz datu apstrādēm žurnālistiskiem mērķiem neattiecas 
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noteikumi par datu vākšanu, glabāšanu un nodošanu trešajām valstī 

Ar Direktīvu izveidotā institūcija - darba grupa ir pieņēmusi reko 
mendāciju Nr. 1/97 "Datu aizsardzība un mediji", kurā tiek konstatēts 
atkāpe no datu aizsardzības n o t e i k u m i e m jāizdara, c iktā l nepie ' 
c iešams, lai nodrošinātu masu informācijas līdzekļu tiesības izplatīt 
informāci ju. Jāpiebilst, ka Direktīvas sākotnējie projekti paredzēja 
vispār neattiecināt personas datu aizsardzības noteikumus uz masu me-
dijiem, taču galīgais variants stingrāk ierobežo masu informācijas 
līdzekļus. I z ņ ē m u m s pastāv tikai att iecībā uz t iem personas datiem, 
kas vākti žurnālistiskiem, māksl inieciskiem un literāriem mērķiem. 
Minētais izņēmums nedod tiesības žurnālistiem nodot datus trešajām 
personām un veikt citas apstrādes operācijas, kas nav saistītas ar viņu 
pienākumu izpildi. Masu informācijas līdzekļu darbība, apstrādājot per-
sonas datus, tāpat ir pakļauta datu aizsardzības iestādes uzraudzībai. Ja 
prese publicē patiesus personas datus, datu subjektam nav tiesību 
pieprasīt tos atsaukt. Protams, ka datu subjektam ir tiesības pieprasīt 
nepatiesas informācijas atsaukšanu. 

Ierobežojumus personas datu apstrādē var paredzēt citos likumos. 
Likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"1 9 2 (nav 
saskaņots ar Direktīvu) 7. panta septītajā daļā noteikts: aizliegts publicēt 

zinas par pilsoņu veselības stāvokli bez viņu piekrišanas. Nepieņemams 
formulējums, protams, ir tas, ka norma attiecas tikai uz pilsoņiem -
norma ir jātulko plašāk, jo vārdam pilsonis mūsdienās ir cits juridiskais 
svars, nekā tas bija minētā likuma pieņemšanas brīdī. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. pants noteic, ka 
šā likuma 7., 8., 9 un 1 1 . pants netiek piemērots, ja personas dati ir 
apstrādāti žurnālistiskām, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām, 
un ja likumā nav noteikts citādi. Te rodas pretruna ar iepriekš komentētā 
likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" 7. pantu. 
Likumu "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" ir pieņēmusi 
Augstākā Padome, bet Fizisko personu datu aizsardzības likumu Saeima -
2 0 0 0 . gada 2 3 . martā. Interpretējot pretrunu starp "preses l ikuma" 
7. pantu un Fizisko personu datu aizsardzības likuma 5. panta pirmo 

9 6 

daļu, jānonāk pie secinājuma, ka žurnālists var publicēt ziņas par kādas 

personas veselības stāvokli bez viņas piekrišanas. Tomēr Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma 5. panta otrā daļa nosaka: šā panta pirmās daļas 

noteikumus piemēro, ievērojot personas tiesības uz privātās dzīves nedzskmamību 

un vārda brīvību. Otrā daļa 5. pantam likumā norāda, ka žurnālistam 

katrā konkrētā gadījumā pašam jāpieņem lēmums par to, kas ir svarīgāk: 

publicēt ziņas vai ievērot privātās dzīves neaizskaramību, un neuzliek 

kategorisku aizliegumu kaut ko nepublicēt. Ja prese nebūs apsvērusi 

taisnīgāko rezultātu, tai nāksies atbildēt — vienā gadījumā morāli, citā -

atlīdzinot zaudējumus par privātās dzīves aizskārumu. 

3. nodala 
* 

Personas datu nodošana trešajām personām 

Datu nodošana trešajām personām ir viens no datu apstrādes veidiem, 
kas jāaplūko detalizētāk. Katrai personai ir tiesības uz pašnoteikšanos 
informācijas jomā. Personas datu aizsardzība nozīmē personas tiesības 
brīvi noteikt savu privāto dzīvi un izpaužamo datu kategoriju, apjomu, 
tāpēc nevar pieļaut gadījumus, kad dati tiek izplatīti trešajām personām 
bez datu subjekta ziņas. Nododot personas datus trešajām personām 
bez datu subjekta piekrišanas, tiek pārkāpta personas privātās dzīves 
neaizskaramība. Piemēram, gadījums, kad neilgi pirms 7. Saeimas 
vēlēšanām satiksmes ministrs izplatīja, pēc preses ziņām, aptuveni 
iOO 0 0 0 pirmsvēlēšanu kampaņas vēstuļu, kurās aicināja cilvēkus doties 
balsot; vairāki ci lvēki ne tikai pauda sašutumu, ka vēstules adresētas 
nepilsoņiem vai mirušajiem radiniekiem, bet bija nobažījušies par savu 
personīgo datu aizsardzību. Kā izrādījās, datus pārdeva kāda reklāmas 
firma, kas tos ieguvusi telekomunikāciju organizācijā S I A "Lattele-
kom" 1 9 3 . Firma datu bāzi no "Lattelekom" esot izīrējusi vienreizējai 
izmantošanai un, to saņemot, neesot bijušas nekādas norādes par 
iedzīvotājiem, kuri vēstules saņemt nevēloties. 1 9 4 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta desmitajā 
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punktā nodefinēts termins trešā persona - jebkura fiziskā vai juridiskā per

sona, izņemot datu subjektu, sistēmas pārzini, sistēmas operatoru, un personas, 

kuras tieši pilnvarojis sistēmas pārzinis vai personas datu operators. Savukārt 

2. panta septītais punkts sniedz personas datu saņēmēja definīciju -

fiziskā vai juridiskā persona, kurai tiek izpausti personas dati. Šo definīciju 

iekļaušana likumā ļauj precīzāk piemērot likumu, konstatējot, vai ir 

notikusi personas datu apstrāde - nodošana trešajām personām. 

Publiskā telekomunikāciju tīkla lietošanas noteikumus Latvijas 
Republikā 1 9 5, kas regulē telekomunikāciju organizācijas līgumattiecības 
ar abonentiem, ietvertas arī personas datu aizsardzības normas. T ā , pie
mēram, 100. punktā noteikts - telekomunikāciju organizācija izdod telefonu 

abonentu sarakstus. Informācija par abonenta telefona un teleksa līnijas numuru 

ir uzskatāma par konfidenciālu tikai tad, ja tas ir noteikts līgumā ar abonentu. 

Savukārt šo noteikumu 1 0 1 . punkts paredz, ka telekomunikāciju organi

zācija nesniedz informāciju par fizisku personu pēc telefona līnijas numura 

(abonenta vārds, uzvārds, adrese), izņemot likumdošanā noteiktos gadījumus. 

Minētie Satiksmes ministrijas noteikumi neleģitīmi pieņemti kā vis-! 

pārobligāta norma un neatbilst personas tiesībām uz privāto dzīvi. Šo 
noteikumu 100. punkts, kas prezumē telekomunikāciju organizācijas 
tiesības izplatīt personas datus, ja abonents nav speciāli atgādinājis to 
nedarīt, nav piemērojams līdz ar Latvijas Fizisko personu datu aizsar
dzības likuma spēkā stāšanos. 

Piemēram, telekomunikāciju organizācijas S I A "Lattelekom" pārstāvji 
no "dienesta 1 1 8 " 1997. gadā presē ir ziņojuši: "lai dabūtu kādas ziņas 
par privātpersonu, interesentam pašam ir jāatnāk uz biroju un jāuzrāda 
pase, lai sniegtā informācija nenonāktu pie nevēlamām personām" un 
"privātpersonu adreses un telefoni tāpat ir brīvi pieejami tālruņu katalogos, 
tāpēc neesot vajadzības kontrolēt tos, kas prasa kādu adresi vai telefona 
numuru - kas gribēs, tas atradīs tik un tā." 1 9 6 Satiksmes ministrijas notei
kumu normas ir pretrunā ar Direktīvā noteiktajiem personas datu apstrā
des principiem, jo pieļauj, ka dati bez subjekta īpaša atgādinājuma tiek 
izmantoti ne vien līguma izpildei par telekomunikāciju pakalpojumiem, 
bet arī citiem mērķiem - telefona grāmatu sagatavošanai un izplatīšanai. 

9 8 

Firmas, kuras šādā veidā iepērk un izplata personas datus tālāk, sauc 
par tiešā mārketinga firmām. Tiešais mārketings aptver visas aktivitātes, 
kas rada iespēju piedāvāt preces vai pakalpojumus, vai nosūtīt jebkurus 
paziņojumus kādam iedzīvotāju segmentam pa pastu, telefonu vai citiem 
līdzekļiem, kas paredzēti, lai informētu un piegādātu reklāmu datu 
subjektam vai lūgtu atbildi no viņa. 1 9 7 Minētie Satiksmes ministrijas 
noteikumi ir pretrunā arī ar Eiropas Savienības 1997. gada 15. decembra 
direktīvu 97/66 par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību 
telekomunikāciju sektorā. 1 9 8 

Sakarā ar Eiropas Savienības Padomes 1 9 8 1 . gada 2 8 . janvāra 
108. konvenciju "Par personas aizsardzību attiecībā uz datu automātisko 
apstrādi" ir izdota rekomendācija Nr. 20 R ( 8 5 ) "Par tiešajā mārketingā 
izmantoto personas datu aizsardzību" ( 2 5 . 1 0 . 1 9 8 5 . ) , kurā uzsvērts: 
privāto personu vārdu un adrešu vākšanai no citām privātām personām 
mārketinga sarakstu paplašināšanas nolūkos vajadzētu atļaut tikai 
saskaņā ar attiecīgiem noteikumiem, lai aizsargātu ieinteresēto personu 
slepenību - 2.3. punkts. Personas datus var nodot trešajām personām 
tiešā mārketinga nolūkos tikai saskaņā ar līgumu - 3.2. punkts. Datu 
subjektam ir tiesības atteikties atļaut datus ietvert tiešā mārketinga 
sarakstos - rekomendācijas 4 . 1 . punkts. Piemēram, piereģistrējoties 
Internet anonīmā elektroniskā pasta serverī hotmail.com, kurā arī prasīts 
ievadīt personas datus, tiek jautāts, vai jaunais elektroniskā pasta abo
nents ievadītos personas datus vēlas padarīt pieejamus citiem inte
resentiem.1 9 9 Šobrīd aktuālākā problēma ir tiešā mārketinga izmantošana 
personas datu vākšanai Internet tīklā. Ar tehniskiem paņēmieniem vāktos 
personas datus (kas tiek veikts, personai nezinot, kamēr, izmantojot 
pārlūkprogrammas, tiek aplūkota Internet tīklā pieejama informācija) 
var neierobežoti nodot tālāk. Šāda rakstura problēmas tiek risinātas 
personas datu aizsardzībai veltītajās starptautiskajās konferencēs, un 
šajā grāmatā jau minēts, ka E D S O 1 9 9 8 . gadā ir pieņēmusi Deklarāciju 
par privātās dzīves aizsardzību globālajos tīklos. 

Direktīvas preambulas 72. punkts noteic, ka tā neizslēdz publiskās 
pieejamības principu oficiāliem dokumentiem, kas jāņem vērā, piemē-
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rojot šo direktīvu. Iepriekš jau tika konstatēts, ka Informācijas atklātības 
likums attiecas tikai uz dokumentētu informāciju, kas ir iestāžu infor-
mācijas apritē. Latvijā attiecībā uz valsts sektoru Informācijas atklātības 
likuma 5. panta 2. daļas 4. punktā noteikts, ka par ierobežotas pieejamības 

informāciju uzskatāma informācija par fiziskās personas privāto dzīvi. Vienlaikus 
likuma 8. punktā noteikts, ka informācija par fiziskās personas privāto dzīvi 

tiek aizsargāta ar likumu. Te domāts Latvijas Fizisko personu datu 
aizsardzības likums. Valsts sektorā informācijas nodošanu trešajām 
personām arī regulē speciāli likumi, uz kuru pamata izveidoti attiecīgie 
reģistri. 

Var minēt atsevišķus nozares sektoru regulējošo likumu piemērus, 
kas papildus Latvijas Fizisko personas datu aizsardzības likumam aizsargā 
personas datus. 

Attiecībā uz privātā tiesību subjekta personas datu reģistriem perso
nas dati papildus tiek aizsargāti kredītiestādēs - 1 9 9 5 . gada 5. oktobra 
"Kredītiestāžu likuma" 2 0 0 6 1 . pantā noteikts, ka kredītiestādes pienā
kums ir garantēt klientu personas, kontu, noguldījumu un darījumu 
noslēpumu. 6 2 . pants noteic, ka ziņas par fizisko (..) personu kontiem 
un veiktajiem darījumiem sniedzamas pašām fiziskajām personām un 
to likumīgajiem pārstāvjiem. 

Tāpat 1997. gada 12. jūnija "Ārstniecības likums" 2 0 1 regulē me
dicīnas informācijas konfidencialitāti: 4 1 . pants, 5 0 . pants, 6 8 . panta 
otrā daļa. 1. panta 1 1 . punktā definēts termins pacients - persona, kas 

tiek ārstēta vai kas ir reģistrēta pie kādas no ārstniecības personām. 5 0 . pantā 
noteikts to personu loks, kas tiesīgs saņemt ziņas, kuras ir konfidenciālas 
un kuras ārstniecības personas ārstniecības procesā ieguvušas par pa
cienta un viņa tuvāko radinieku privāto dzīvi. Pagaidām praksē šī kon
fidencialitāte ir nosacīta: poliklīnikās personai, pieprasot ambulatoro 
karti, kas vajadzīga ārsta apmeklējumam, netiek pieprasīts uzrādīt per
sonu apliecinošus dokumentus - pietiek tikai nosaukt vārdu, uzvārdu 
un adresi, un slimības vēsturi var saņemt citas personas. Saskaņā ar 
"Ārstniecības likuma" XI nodaļu, ja psihiskas saslimšanas gadījumā 
veikta stacionēšana pret slimnieka gribu, par to ir pienākums paziņot 

1 0 0 

luvākajiem radiniekiem vai likumīgajiem pārstāvjiem. Likumā citos 

gadījumos nav paredzēts, ka radinieki, piemēram, varētu saņemt slimnīcā 

mirušās personas medicīnas vēsturi. Turpretī 108. konvencijas rekomen

dācijā Nr. 5 R ( 9 5 ) "Par medicīnas datu aizsardzību" 7. punktā noteikts, 

ka medicīniskos datus nedrīkst izpaust (domātas trešās personas - autora 

piebilde). Medicīniskos datus var izpaust tikai personai, kas ir pakļauta 

veselības aizsardzības speciālista konfidencialitātes likumiem (..). 

Personas datu aizsardzību nosaka arī "Valsts statistikas likums": 

saskaņā ar 18. panta pirmo daļu statistiskie dati uzskatāmi par konfiden

ciāliem, ja tieši vai netieši ļauj identificēt respondentu, citas fiziskās vai juridiskās 

personas (..), par kurām sniegti individuāli statistiski dati, tādējādi izpaužot 

individuālo informāciju. 

Likums "Par nodokļiem un nodevām" paredz, ka nodokļu admi
nistrācijas ierēdnim (darbiniekam) aizliegts izpaust (tātad - nodot tre
šajām personām) par nodokļu maksātāju jebkādu informāciju, kas viņam 
kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus, izņemot noteiktas iestādes -
22. pants.2 0 2 Ir svarīgi neizpaust nodokļu administrācijas iestāžu rīcībā 
esošo informāciju, jo tā atspoguļo personas finansiālo stāvokli. 

1 9 9 9 . gada 16. decembra "Tautas skaitīšanas likuma" 2 0 3 15. panta 
pirmā daļa nosaka: tautas skaitīšanā no iedzīvotājiem iegūtā individuālā 

informācija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas 

atklātības likumu. Tā nav izsniedzama izmantošanai fiziskajām un juridiskajām 

personām. Šī informācija izmantojama vienīgi statistiskiem nolūkiem — 

kopsavilkumu izdarīšanai un datu grupēšanai, sociālekonomisko parādību un 

procesu analīzei un izmantošanai tiek sagatavota vispārēju statistisku datu veidā 

un citā netiešā formā. 

Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 13 . pan

tu sistēmas pārzinim ir pienākums likumā noteiktajos gadījumos izpaust perso

nas datus valsts un pašvaldību amatpersonām. Sistēmas pārzinis izpauž perso

nas datus tikai tām valsts un pašvaldību amatpersonām, kuras pirms datu 

izpaušanas ir identificējis. Minētā panta otrā daļa noteic, ka personas datus 

var izpaust, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu vai vienošanos, norādot datu 

izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikts citādi. Personas datu pieprasījumā 
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norādāma informācija, kas ļauj identificēt datu pieprasītāju un datu subjektu, 

kā arī pieprasāmo personas datu apjoms. Saņemtos datus šajā gadījumā drīkst 
izmantot tikai paredzētajiem mērķiem. 

Saskaņā ar minētā likuma 2. pantā ietverto personas datu apstrādes 
termina definīciju izpaušana ir viens no personas datu apstrādes veidiem, 
tādējādi sistēmas pārzinis var veikt sensitīvo un citu personas datu ap
strādi, ja kāds cits likums paredz datu izpaušanu valsts un pašvaldību 
amatpersonām un tās šo izpaušanu iepriekš minētajā kārtībā ir pie
prasījušas. 

Jāuzsver, ka valsts un pašvaldības amatpersonas, pieprasot kādam 
sistēmas pārzinim personas datus, veic personas datu apstrādi, kurai 
jābūt likumīgam pamatam. Tātad attiecīgās iestādes, kuru pārstāv kāda 
valsts un pašvaldību amatpersona, darbībai personas datu apstrādē 
jāatbilst Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. un 11. pan
tiem, kas nosaka personas datu apstrādes likumīgo pamatu, kā arī citiem 
šā likuma noteikumiem. 

Likumā ar amatpersonas identificēšanu jāsaprot sistēmas pārziņa pie
nākums pārliecināties, vai personai, kura uzdodas par kādu amatpersonu, 
tiešām ir šī amatpersona, kurai likums piešķīris tiesības pieprasīt perso
nas datu izpaušanu, kā arī pienākums pārbaudīt personas identitāti 
(pārbaudīt personu vai amatu apliecinošus dokumentus). Ja pieprasījums 
nosūtīts rakstiski, tāpat jāpārliecinās par amatpersonas tiesībām pieprasīt 
personas datus. 

4. nodala 

Personas datu nodošana trešajām valstīm 
Personas datu izmantošana var dot ekonomisku labumu (datu ap

strāde ir saistīta ar komercdarbību), taču šo informāciju tikpat labi var 
izmantot ari prettiesiskiem nolūkiem un izdarīt darbības vai bezdarbības, 
kas kaitē personai un aizskar tiesības uz privāto dzīvi. Starptautiskajā 
jomā personas datu apritei ir liela nozīme ekonomiskās attīstības un 
tirdzniecības veicināšanā. Šei t valsts mērķis ir sabalansēt privātuma 
aizsardzības intereses un pēc iespējas nodrošināt datu brīvu plūsmu. 
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IVrsonas datu pārrobežu eksportam tiek izmantoti dažādi telekomu
nikāciju līdzekļi, satelītiekārtas. Saskaņā ar Direktīvu visām Eiropas 
Savienības dalībvalstīm līdz 1998 . gada 2 4 . oktobrim jābūt pieņemtiem 
saviem likumiem par personas datu aizsardzību, tāpēc datu nodošana 
liropas Savienības iekšienē vairs nav problēma - Direktīva neregulē 
datu nodošanu starp dalībvalstīm. Likumdošanai jāaizsargā Eiropas 
Savienības pilsoņu dati, tos eksportējot arī ārpus Eiropas Savienības 
robežām, un valstis, kas atsakās no personas datu aizsardzības likumu 
pieņemšanas, "atsakās" kontaktēties ar Eiropas biznesa pasauli.204 

Pēc Direktīvas spēkā stāšanās radās lielas problēmas ar datu nodošanu 
no Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu valsti, kurā ir datu aizsardzības 
likums, bet vēl problemātiskāka bija un ir datu nodošana uz valsti, kurā 
speciāla likuma nav vispār. Direktīva noteic, ka personas datu nodošana 

trešajām valstīm var notikt vienīgi, ja trešā valsts nodrošina (ārpus Eiropas 

Savienības) adekvātu datu aizsardzības līmeni. Piemēram, dažādās 
valstīs likums aizsargā personas informāciju no izpaušanas, balstoties 
uz vispārējiem principiem, bet atšķirība ir noslēpumainības pakāpē. 
Viens no pirmajiem raksturīgākajiem gadījumiem, kas bija saistīts ar 
personas datu pārrobežu plūsmas ierobežošanu, ir firmas F I A T personāla 
jautājumu piemērs. Reiz Francijas filiāle nolēma pārraidīt uz Itāliju ziņas 
par cilvēkiem, kas strādā F I A T uzņēmumos.2 0 5 Taču Francijas tiesa to 
aizliedza. Lieta tāda, ka Itālijas likums pieļāva izpaust ziņas, kas Francijā 
tika uzskatītas par konfidenciālām. Tātad šīs ziņas varēja nonākt atpakaļ 
Francijā jau kā atklāta informācija. 2 0 6 Direktīva neaizliedz trešajām 
valstīm nodot personas datus uz Eiropas Savienību. 

Direktīvas 2 5 . panta otrā daļa nosaka adekvāta datu aizsardzības 
līmeņa konstatēšanas kritērijus: speciāli jāpievērš uzmanība nododamo datu 

kategorijai, apstrādājamo datu mērķim un ilgumam, datu izcelsmes valstij un 

saņēmējvalstij, likuma noteikumiem (vispārējiem un sektorāliem), profesionā

lajiem uzvedības kodeksiem un drošības aizsardzības līdzekļiem attiecīgajā valstī. 

Dalībvalstīm un Komisijai ir jāinformē vienai otru par valstīm, kuras, 

iespējams, nenodrošina adekvātu aizsardzības līmeni, un dalībvalstis veiks 

pasākumus, lai atturētos no datu nodošanas šādām valstīm. 
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Direktīvas 2 5 . pantā tiek runāts par personas datu nodošanu trešajām 
valstīm, un var jautāt: vai ir iespējams no valsts, kura nav Eiropas 
Savienības dalībvalsts, iekārtas piekļūt personas datiem, kas atrodas 
kādā Eiropas Savienības dalībvalstī?2 0 7 Atbilde skan: nevar, jo šajā 
gadījumā dati tik un tā ir jānovada līdz piekļuvēja datora ekrāna n, un 
tas nozīmē datu "nodošanu". 2 0 8 

Jautājums par atbilstīgas pakāpes personas datu aizsardzību ir ļoti 
sarežģīts: kā var konstatēt, ka personas datu aizsardzības līmenis tajā un 
tajā valstī ir adekvāts? Direktīvas 25 . panta otrā daļa it kā atklāj adekvāta 

aizsardzības līmeņa konstatēšanas mehānismu: datu kategorija, mērķ-
piesaiste, datu apstrādes termiņš. Tomēr nav skaidrs, vai uz konkrēto 
datu nodošanu adekvāts aizsardzības līmenis nozīmē personas datu 
aizsardzības likumdošanu vispār vai arī pietiek tikai ar adekvātu aizsar
dzības līmeni attiecīgajā sektorā, ko nosaka, piemēram, normatīvie akti 
par kredīta, apdrošināšanas informācijas statusu vai citas nozares regla
mentējošie normatīvie akti. 2 0 9 No otras puses, ja jau kāda trešā valsts 
neatbilst Direktīvas 25 . panta prasībām par adekvātu aizsardzības līmeni, 
tad droši vien tajā valstī nav speciāla likuma. 

Adekvātu aizsardzības līmeni var mēģināt noteikt, atbildot uz šādiem 
jautājumiem: 

1) Vai datu saņēmējvalstī pastāv personas datu aizsardzības normatīvie 
akti? 

2) Ja šādi akti nepastāv, vai datu aizsardzība ir iespējama, izmantojot 
citus normatīvos aktus? 2 1 0 

3) Vai šie citi akti atbilst Direktīvas noteikumiem? 

Taču, kamēr Latvija nav Eiropas Savienības dalībvalsts un atbilde 
uz kādu no iepriekšējiem jautājumiem ir pozitīva, tas vēl nenozīmē, ka 
tiks akceptēta datu nodošana, piemēram, no Beļģijas uz Latviju. 

Ja nav speciāla likuma par personas datu aizsardzību, tad ir jāizvērtē, 
vai iespējams izmantot šādus tiesību aizsardzības līdzekļus: 
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a) konstitucionālā līmenī noteikta personas privātās dzīves aizsar

dzība, 
b) valsts, pašvaldības normatīvie akti, 

c) sektorlikumdošana, 

d) uzņēmējsabiedrību pašnoteikti uzvedības jeb ētikas kodeksi, 

vadlīnijas, 

e) patērētāju tiesību aizsardzības līdzekļi, 

f) tiesas kompetence, 

g) līgumtiesības, 
h) saistības saskaņā ar starptautiskajiem dokumentiem. 2 1 1 

• 

Personas privātās dzīves neaizskaramība Latvijā noteikta konsti
tucionālā līmenī - Satversmes 9 6 . pantā. 2 0 0 0 . gada 2 3 . martā ir pie
ņemts Fizisko personu datu aizsardzības likums, kas daļēji stājies spēkā 
jau 2 0 0 0 . gada 2 0 . aprīlī. Papildus Fizisko personu datu aizsardzības 
likumam personas datu aizsardzību regulē sektorlikumdošana: "Iedzī
votāju reģistra likums", "Ārstniecības likums" u.c. likumi par spe
ciālajiem valsts nozīmes reģistriem. Lai arī pašvaldību akti nav sīkāk 
pētīti, saskaņā ar 1 9 9 4 . gada 19. maija likuma "Par pašvaldībām"2 1 2 

4 3 . pantu pašvaldībām nav tiesību izdot šāda veida saistošos noteikumus, 
izņemot gadījumus, kad to paredz citi likumi un LR Ministru kabineta 
noteikumi ( 4 3 . panta 12. punkts). 

Starptautisku civiltiesiska rakstura līgumu, kas ietver datu nodošanu, 
tiesa var aizliegt, pamatojoties uz darījuma pretrunu ar ordre public 

(publisko kārtību). Kaut gan Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības 
likums ir pieņemts un pamatā atbilst Direktīvai, vēl nevar uzskatīt, ka 
Latvijā jau ir nodrošināts Eiropas Savienības dalībvalstīm adekvāts per
sonas datu aizsardzības līmenis. Svarīga ir ne tikai likuma esamība, bet 
arī iespējas to piemērot, kas pilnībā vēl netiks nodrošinātas līdz 
2 0 0 1 . gada 1. janvārim, kad saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu stāsies spēkā likuma IV nodaļa "Personas datu 
apstrādes sistēmas reģistrēšana un aizsardzība" un darbu sāks Datu valsts 
inspekcija. Bez tam saskaņā ar minētā likuma Pārejas noteikumu 
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2. punktu visas valsts un pašvaldību institūcijas, citas fiziskās un ju 
ridiskās personas, kas veic vai vēlas uzsākt personas datu apstrādi un 
veido personas datu apstrādes sistēmas pirms Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma stāšanās spēkā, reģistrējas Datu valsts inspekcijā 
līdz 2 0 0 2 . gada 1. janvārim. Saskaņā ar turpmāk noteikto nereģistrēto 
sistēmu darbība pēc šā termiņa jāizbeidz. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2 8 . panta pirmā 
daļa nosaka: personas datus var nodot citai valstij, ja šī valsts nodrošina tādu 

datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu 

aizsardzības pakāpei, un ir saņemtaDatu valsts inspekcijas rakstveida piekrišana. 

Gramatiski nepareizs ir minētā panta formulējums var nodot citai valstij, 

kas var radīt priekšstatu, ka personas datus oficiāli var nodot kādai 
valstij, ko atbilstīgi pārstāv prezidents, valdība, parlamenta priekšsēdētājs 
vai kāda cita amatpersona. Pareizi būtu: personas datus var nodot uz 

citu valsti, taču šis Satiksmes ministrijas redakcionālais priekšlikums 
neguva pozitīvu atsauksmi Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, kas sāga-
tavoja Fizisko personu datu aizsardzības likuma projekta redakciju 
izskatīšanai Saeimā trešajā lasījumā. 

Direktīvas 2 6 . pants paredz izņēmumus (derogations) aizliegumam 
nodot datus uz citu valsti, kurā nav adekvāta personas datu aizsardzības 
l īmeņa: dalībvalstis noteiks, ka personas datu vienreizēja nodošana vai 

sistemātiska nodošana trešajām valstīm, kas nenodrošina adekvātu aizsardzības 

līmeni direktīvas 25. panta nozīmē, var notikt, ja pastāv (vismaz - autora 
piebilde) viens no šiem nosacījumiem: 

a) datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu datu nodošanai, 

b) nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini 

vai veiktu pirmslīguma pasākumus pēc datu subjekta lūguma, 

c) nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas tiek slēgts 

starp datu pārzini un trešo personu datu subjekta interesēs, 

d) nodošana ir nepieciešama vai to likumīgi pieprasa, pamatojoties uz 

sabiedrības interesēm, tiesvedības prasību iesniegšanai, realizācijai vai 

aizstāvībai, 

e) nodošana ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitālās intereses, 

f) nodošana tiek veikta no reģistra, kas saskaņā ar likumu vai noteikumiem ir 

publisks un sniedz informāciju sabiedrībai, vai arī reģistrs var sniegt 

informāciju personai, kura var likumīgi pamatot attiecīgu interesi... 

Sis pants netiek piemērots, nododot personas datus Eiropas Sa

vienības dalībvalstu robežās. Komentējot atkāpes, tās nav nemaz tik 

plašas, kā sākumā liekas, piemēram, e) punktā minēts, ka datus var 

nodot, lai aizsargātu Eiropas Savienības datu subjekta intereses, nevis 

saņēmējpersonas vitālās intereses.2 1 3 Papildus iepriekš minētajam dalīb

valsts var sankcionēt datu nodošanu, ja trešās valsts pārzinis apņemas nodrošināt 

adekvātu fizisko personu privātuma un brīvību aizsardzību; šāda aizsardzības 

nodrošināšana var tikt paredzēta līguma noteikumos; par šādiem gadījumiem 

dalībvalstis informēs Eiropas Komisiju - tā teikts Direktīvā. 
Izmantojot šos izņēmumus, tomēr bija iespējams novērst to paniku, 

kas valdīja ārpus Eiropas Savienības esošo valstu komercdarbības vidē. 
Piemēram, lai varētu notikt jebkurš aviolidojums ārpus Eiropas Savie
nības robežām, ir jānodod dati par pasažieri tās pašas aviosabiedrības 
birojam vai citas aviosabiedrības birojam otrā valstī. T a č u Direktīva to 
aizliedz, ja nav nodrošināts adekvāts datu aizsardzības līmenis. Risi
nājums tika panākts, izmantojot Direktīvas izņēmumus, un ar katru 
lidsabiedrību, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības dalībvalstu robe
žām, noslēdzot līgumu, kurā datu saņēmējs apņemas apstrādāt datus 
saskaņā ar tās dalībvalsts likumu, no kuras dati tiek sūtīti. Lai gan ir 
iespējama datu nodošana, ja aizsardzību apņemas nodrošināt līgumā, 
no Direktīvas 2 6 . panta izriet, ka līgums starp klientu Eiropas Savie
nības valstī un kādu sabiedrību trešajā valstī principā negarantē adek
vātu aizsardzības līmeni, 2 1 4 jo tas ir izņēmums no kādas kārtības, kas, 
izmantojot attiecīgo izņēmumu, netiek ievērota. Līgums ir tikai pa-
liatīvs līdzeklis jeb palīglīdzeklis. Tādējādi adekvāts aizsardzības līmenis 
nenozīmē konkrētu uzņēmējsabiedrību, kas garantē datu aizsardzību, 
bet garantijām jābūt vismaz sektorlikumdošanas līmenī.215 Līgums 
negarantē adekvātu aizsardzības līmeni, bet ir izņēmums, kas atļauj 
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datu nodošanu, kur šada adekvāta aizsardzības līmeņa nav. Eiropas 
Savienības Padome, ievērojot 1 0 8 . konvencijas noteikumus, ir izstrā
dājusi starptautiskā datu nodošanas līguma paraugu. 

Personas datu plūsmu pāri robežām reģionālajā līmenī reglamentē 
arī atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpējās starptautiskās 
vienošanās. 

Pirmkārt, jāmin konvencija "Par 1 9 8 5 . gada 14. jūnija Šengenas 
vienošanās piemērošanu starp Beni luksa Ekonomiskās Savienības 
valdībām, Vācijas Federāciju un Francijas Republiku par savstarpēju 
robežkontroles atcelšanu uz kopējām robežām", kurā dota atsauce uz 
adekvātu aizsardzības līmeni, kas saņēmējvalstij jāgarantē, lai saņemtu 
datus. T o m ē r jāatceras, ka konvencija pieņemta 1 9 9 0 . gadā, kad vēl 
nebija spēkā Direktīva un visās Eiropas Savienības dalībvalstīs nebija 
personas datu aizsardzības likumu. Šobrīd šim noteikumam nav prak
tiskas nozīmes. Būtiski ir citi konvencijas noteikumi par personas datu 
aizsardzību, kas noteikti saskaņā ar 108. konvencijas principiem. 

Otrkārt, jāmin Eiropas Savienības 1995 . gada 18. jūlija konvencija 
"Par Eiropas Policijas nodibināšanu" un saskaņā ar tās 18.2. pantu 
apstiprinātie Eiropas Savienības Padomes 1 9 9 9 . gada 1 2 . marta 
noteikumi "Par Eiropola rīcībā esošo personas datu nodošanu trešajām 
valstīm un trešajām personām". Eiropols var slēgt līgumus ar trešajām 
personām vai valstīm par datu nodošanu, lai ī s tenotu Eiropola 
konvencijā noteiktos mērķus, un ievērojot citus priekšnoteikumus, 
piemēram, adekvāta datu aizsardzības garantija. Eiropola konvencijas 
kritēriji šeit nesakrīt ar Direktīvas 25 .2 . pantā noteiktajiem. 2 1 6 

T a č u jāņem vērā, ka saskaņā ar Direktīvas 3.2. un 13. pantu Direk
tīvas noteikumi neattiecas uz personas datu apstrādes operācijām, kas 
attiecas uz valsts un nacionālo drošību, kā arī krimināltiesību jomu. 
Šajās jomās personas datu nodošana trešajām valstīm notiek saskaņā ar 
speciālajām starptautiskajām konvencijām, kāda ir Eiropola konvencija. 
Tā kā datu apstrādi iekšlietu sektorā Direktīva neregulē, Eiropola kon
vencija nosaka kārtību, kādā personas dati nododami trešajām valstīm. 
Adekvāta līmeņa aizsardzības pakāpi saskaņā ar Eiropola konvenciju 
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konstatē, ņ e m o t vērā četrus kritērijus: datu kategorija, datu nodošanas 
mērķis, apstrādes termiņš, noteikumi, kurus datu apstrādei pielieto trešā 
valsts vai trešā persona.2 1 7 

Atsevišķas Eiropas Savienības Padomes 108. konvencijas rekomen
dācijas sniedz ieteikumus personas datu starpvalstu apritē. Padomes 
rekomendāci jas R ( 8 6 ) 1 " P a r sociālās nodrošināšanas mērķiem 
izmantojamo personas datu aizsardzību" 8.2. princips noteic, ka šādu 
datu eksportēšanā jāveic papildu aizsardzības pasākumi. Padomes 
rekomendācijas R ( 8 7 ) 15 "Par policijas sektorā izmantojamo perso
nas datu aizsardzību" 5.4. princips atļauj šādu datu nodošanu, ja pastāv 
tiesisks pamats vai nepieciešams novērst noziegumu, nepārkāpjot Eiropas 
Savienības dalībvalsts likumus. Eiropas Savienības Padomes rekomen
dācijā R ( 8 9 ) 2 "Par darba devēju rīcībā esošo personas datu aizsardzību" 
nekas nav teikts par personas datu pārobežu plūsmu. 

Pirmkārt, Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajos aktos ir notei
kumi, kas paredz, ka datu nodošana var notikt tikai tad, ja trešās valstis 
garantē adekvātu aizsardzības līmeni, un dalībvalsts institūciju kompe
tencē ir noteikt, ka datu nodošana ir aizliegta.2 1 8 

Otrkārt, saskaņā ar Direktīvas 2 5 . panta trešo daļu dalībvalstīm ir 
jāinformē Eiropas Komisija, ja tā uzskata, ka kāda trešā valsts neno
drošina adekvātu aizsardzības līmeni, un šis paziņojums ir jāizdara pat 
tad, ja datu nodošana ir atļauta, ievērojot Direktīvas 2 6 . panta pirmo 
un otro daļu.2 1 9 Jautājums par kādas valsts datu aizsardzības līmeni tiek 
izlemts saskaņā ar Direktīvas 3 1 . panta otrajā daļā noteikto procedūru. 
Eiropas Komisija var tādējādi izlemt jautājumus par trešās valsts perso
nas datu likumdošanas aizsardzības līmeni un var arī noraidīt dalībvalsts 
aizdomas par kādas valsts neatbilstību adekvātam aizsardzības līmenim. Ja 
tiek konstatēts neadekvāts aizsardzības līmenis, Eiropas Savienības 
dalībvalstīm jāveic visi pasākumi, lai atturētos no jebkādu personas datu 
nodošanas uz attiecīgo valsti - 2 5 . panta ceturtā daļa. Pagaidām šādi 
datu nodošanas bloķēšanas gadījumi nav zināmi.2 2 0 

Minētie ierobežojumi visvairāk ietekmē A S V , Kanādu, kur privātajā 
sektorā pastāv sektorālā regulēšana un pašregulācijas aizsardzība. 
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Arī Latvijā Fizisko personu datu aizsardzības likumā ir noteikti izņē
mumi, kad personas datus var nodot citai valstij, kurā datu aizsardzības 
pakāpe neatbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pa
kāpei, un, nesaņemot Datu valsts inspekcijas rakstveida piekrišanu, ja 
tiek ievērots vismaz viens no šādiem nosacījumiem: 

1) datu subjekts ir piekritis datu nodošanai citai valstij; 

2) datu nodošana ir nepieciešama, lai izpildītu vienošanos starp 
datu subjektu un sistēmas pārzini, vai arī personas dati nododami 
saskaņā ar datu subjekta līgumsaistībām; 

3) datu nodošana ir nepieciešama un noteiktā kārtībā pieprasīta 
saskaņā ar svarīgām valsts un sabiedriskajām interesēm vai ir 
nepieciešama tiesvedībā; 

4) datu nodošana ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta 
dzīvību un veselību; 

5) datu nodošana attiecas uz publiskiem vai publiski pieejamā 
reģistrā uzkrātiem personas datiem. 

Šie izņēmumi atbilst iepriekš jau komentētajiem Direktīvas 26 . panta 
noteikumiem. 

Vai Eiropas Savienības direktīvas noteikumi par datu pārrobežu plūsmas 

ierobežošanu uz trešajām valstīm atbilst pasaules tirdzniecības noteikumiem? 

Saskaņā ar Marakešas līguma "Par Pasaules tirdzniecības organizācijas 
izveidošanu"2 2 1 1. B pielikuma - "Vispārējais līgums par pakalpojumu 
tirdzniecību" X I V panta "Vispārējie izņēmumi" vii punktu atbilstīgi 

prasībai par to, ka šādus pasākumus nedrīkst piemērot tā, lai rastos patvarīga vai 

neattaisnota a^kriminācija starp valstīm, kurās dominē līdzīgi apstākķ vai pastāv 

slēpts pakalpojumu tirdzniecības ierobežojums, šā līguma noteikumi nevar tikt 

interpretēti tā, lai aizkavētu jebkuru dalībvalsti pieņemt vai veikt pasākumus 

atsevišķu personu privātās informācijas aizsardzībai attiecībā uz ziņu par personību 

iegūšanu un izplatīšanu un individuālo personas lietu un rēķinu konfidencialitātes 

aizsardzībai. Līdz ar to personas datu eksporta - importa ierobežošana uz 
citu valsti saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas līgumu ir 
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atļauta. (Arī Latvija ir Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalsts). 

Personas datu nodošanu trešajām valstīm pie nosacījuma, ja datu 

importētāj valsts nodrošina adekvātu personas datu aizsardzības līmeni, 

vai izmantojot izņēmumus, Eiropas Savienībā regulē šādi starptautiskie 

dokumenti: 

1) Eiropas Kopienas dibināšanas ( R o m a s ) līgums - 4 9 . EC un 

5 0 . EC pants, 

2) Direktīva ( 2 5 . - 2 6 . pants), 

3) 108. konvencija, 
4) 1 9 9 0 . gada 1 9 . jūni ja konvenci ja " P a r 1 9 8 5 . gada 14. jūnija 

Šengenas vienošanās starp Beniluksa Ekonomiskās Savienības val
dībām, Vācijas Federāciju un Francijas Republiku par savstarpēju 
robežkontroles atcelšanu uz kopējām robežām piemērošanu.", 

5) Eiropola konvencija. 

Kļūst skaidrs, ka tad, ja kādā no valstīm nav personas datu aizsardzības 
institūta, tas izraisa ne tikai starptautiskās cilvēktiesību institūcijas pār
metumus par indivīdu tiesību neievērošanu, bet arī ierobežo uzņē
mējdarbību, it sevišķi ar Eiropas Savienības bloku, kurā šāda aizsardzība 
pastāv. Datu starpvalstu plūsmai, tāpat kā citas kategorijas datiem 
informācijas sabiedrības laikā, ir liela ekonomiska nozīme. Eiropas 
Savienības uzņēmējs, apsverot iespēju investēt Latvijā, kā vienu no fak
toriem ņems vērā arī jautājumu par personas datu aizsardzību, un tātad 
šis jautājums jau netieši ietekmē arī valsts ekonomiku. Piemēram, ja no 
Eiropas Savienības dalībvalsts nedrīkstētu vispār importēt personas 
datus, tad Beļģijas pilsonis ar savas tūrisma firmas starpniecību nevarētu 
Latvijā rezervēt viesnīcu - viņam tas būtu jādara personīgi, parādot 
savu piekrišanu personas datu nodošanai. 

Personas datu nodošanai uz citām valstīm ir arī sociālais aspekts: 

piemēram, personas, kas strādājušas vairākās valstīs (Eiropas Savienībā), 
ir tiesīgas saņemt pensiju par visu nostrādāto laiku, tāpēc no citas valsts 
sociālās apdrošināšanas institūcijām ir jāpieprasa ziņas par personas 
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veiktajam iemaksām, kas nozīmē personas datu nodošanu citai valstij. 
Tādējādi attiecīga likuma neesamība var kavēt īstenot arī ar privātumu 
nesaistītas sociālās tiesības. 

Tikai daži dotie piemēri jau pilnībā atspoguļo personas datu aizsar
dzības normatīvo aktu nozīmi. 
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V daļa 

Datu subjekta tiesības 

Katrai fiziskajai personai ir pamattiesība - uz privātās dzīves aizsar
dzību. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 6. pants noteic, 
ka ikvienai fiziskajai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību. 
Datu subjekts ir tā fiziskā persona, kuras privātā dzīve ar datu aiz

sardzības likumu tiek aizsargāta. Datu subjekta tiesības, kas noteiktas 
personas datu likumā, ir veids, kā garantēt pamattiesības ievērošanu 
attiecībā uz personas datu apstrādi. 

Datu subjekts var būt tikai fiziska persona - Direktīvas 2. panta 
(terminu skaidrojumi) (a) punkts: personas dati ir jebkura informācija par 

identificējamu vai identificētu fizisku personu {natūrai person). Saskaņā ar 

Eiropas Savienības Padomes 108. konvenciju. "Par personas aizsardzību 
attiecībā uz datu automātisko apstrādi" personas dati tāpat ir jebkura 

informācija par identificējamu vai identificētu fizisku personu {individual), taču 
konvencija atļauj pēc valsts izvēles paplašināt personas datu aizsardzības 
institūtu arī uz personu grupu, biedrībām un citiem veidojumiem un 
neatkarīgi no tā, vai tie ir juridiskas personas, bet kas sastāv no fiziskām 
personām.2 2 2 Norvēģija, kas, kā zināms, nav Eiropas Savienības dalīb
valsts, ir attiecinājusi personas datu likuma noteikumus arī uz atsevišķām 
personu apvienībām - asociācijām. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums definē datu subjekta 
jēdzienu: fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, izmantojot perso-

nas datu apstrādes sistēmā esošos datus (2 . panta pirmais punkts). 

Personu datu aizsardzības likuma normas, kurās uzskaitītas datu 
subjekta tiesības, ir administratīvās tiesības, bet likumā noteiktās datu 
subjekta tiesības, kas jau izpaužas konkrētās attiecībās ar datu apstrā
dātāju vai trešajām personām, būs civiltiesiska rakstura tiesības, kas 
rodas uz likuma pamata. Civillikuma 1402. pantā noteikts: saistību tiesības 

rodas vai nu no tiesiska darījuma, vai no neatļautas darbības, vai pēc likuma. 

Tātad likumā var būt nosacīts, ka noteiktos apstākļos, pie noteiktiem 
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faktiem personai rodas konkrēti pienākumi pret citu personu ( . .) , tādējādi 

saistība rodas tad, kad ir izveidojies tāds faktu kopums, ar kuru likums 

tieši saista noteikta pienākuma rašanos un pietiekami konkrēti nosaka šā 

pienākuma saturu.223 Visas šīs datu subjekta tiesības konkrētajās attiecībās 

ar datu apstrādātāju ir personiskas saistību tiesības un rodas saistībā ar 

datu apstrādi un to glabāšanu. Tas nozīmē, ka, piemēram, tiesības, kas 

mirušam datu subjektam izrietēja no fiziskās personas datu aizsardzības 

likuma vai līguma ar datu apstrādātāju, kur paredzēta reģistra īpašnieka 

saistība sniegt datu subjektam informāciju, nepāriet mantiniekiem. Tāpat 

arī tiesība labot savus datus nevarētu nepāriet uz mant iniekiem. 

Civillikuma 1519. pants nosaka: No līguma izrietošās tiesības un saistības, 

ciktāl tās nav āri personiskas, pāriet uz līdzēju mantiniekiem un tiesām pēcniekiem, 

ja vien likumā nav paredzēts noteikts izņēmums.22* Arī Norvēģijas autors atzīmē, 

ka datu subjekta tiesības beidzas ar datu subjekta nāvi.2 2 5 Latvijas Fizisko 

personu datu aizsardzības likumā jāparedz visas tiesības, kas minētas 

Direktīvā un kas šajā grāmatā tiks aplūkotas turpmāk. 

Tiesība saņemt informāciju 
Tiesības iegūt informāciju par sevi izriet no "Eiropas Cilvēka tiesību 

un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas" 8.1. panta. Personas, kas ap

strādā personas datus, nodarbojas ar citu personu privātās dzīves faktu 

apstrādi. Lai novērstu nelikumīgu iejaukšanos privātajā dzīvē attiecībā 

uz personisko informāciju, personai ir tiesības saņemt informāciju un 

kontrolēt informāciju par sevi. Tiesības saņemt informāciju par sevi 

nedrīkst jaukt ar tiesībām, kuras garantē minētās Eiropas konvencijas 

10. pants: tiesība izteikt viedokļus, saņemt un izplatīt informāciju un 

idejas. Tiesības saņemt informāciju par sevi balstās uz privātās dzīves 

aizsardzības tiesību, bet tiesība saņemt un izplatīt informāciju vispār 

balstās un informācijas brīvību. Informācijas brīvības likumi piešķir 

tiesības saņemt informāciju par valsti, sabiedrību un zināmā apjomā arī 

par citu personu privāto dzīvi. 

Latvijas "Informācijas atklātības likums" noteic, ka likuma mērķis ir 

nodrošināt sabiedrībai pieeju informācijai, kas normatīvajos aktos noteikto funkciju 
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veikšanai ir valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā. Likums 
informāciju par privātās dzīves aizsardzību pasludina par ierobežotas 
pieejamības informāciju, kuras saņemšanas pieprasījums atbilstīgi jāmo-
tivē. Taču vispār iespēja saņemt šādu informāciju pastāv, tādējādi, nodro-
šinot informācijas izplatīšanas brīvību, ja netiek aizskartas citas tiesības. 
Turpretī personas datu aizsardzības likumi piešķir tiesības saņemt infor
māciju tikai par sevi, lai īstenotu privātās dzīves aizsardzību attiecībā uz 

personas datiem. 

Tiesības saņemt informāciju ir vissvarīgākā no datu subjekta tiesībām. 
Informācija rada priekšstatu par savu personas datu apstrādi un ļauj 
kontrolēt turpmāko situāciju, īstenojot citas datu subjekta tiesības: tie
sības piekļūt datiem, tiesības iebilst pret datu apstrādi ( jo persona zina, 
kas tos apstrādā). 

Direktīvā datu subjekta tiesības saņemt informāciju noteiktas tajos 
gadījumos, kad dati tiek ievākti no datu subjekta, un gadījumos, kad 
datus ievāc no trešajām personām. 

Ja dati tiek ievākti tieši no datu subjekta, sistēmas pārzinim vai 
viņa pārstāvim saskaņā ar Direktīvas 10. pantu jāsniedz datu subjektam 
vismaz šāda informācija (ja vien datu subjekts par to jau nav informēts): 

1) ziņas par datu pārzini (apstrādātāju) un tā pārstāvjiem (ja tādi ir); 
2) datu apstrādes mērķi; 

3) cita informācija, piemēram -

a) apstrādājamo datu saņēmēju vai saņēmēju kategorija; 

b) informāciju par to, vai atbildes uz sistēmas pārziņa jautājumiem ir 

obligātas vai fakultatīvas, kā ari, kādas sekas būs, ja neatbildēs; 

c) informācija par datu subjekta tiesībām piekļūt datiem un nepieciešamības 
gadījumā izdarīt savu datu labošanu. 

Direktīva noteic, ka citas tiesības, lai garantētu godīgu datu subjekta 
datu apstrādi, var izrietēt no attiecīgajiem apstākļiem. 

Komentējot pirmo datu subjekta tiesību, - ar informāciju par datu 
pārzini (apstrādātāju) un tā pārstāvjiem jāsaprot sistēmas pārziņa un to 
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pārstāvju vārds, uzvārds, amats, ja tā ir fiziska persona, nosaukums, ja 

juridiska persona, kā arī adrese un tālruņa numurs. 

Otrkārt, nākamā tiesība saistīta ar vienu no likumīgas personas datu 

apstrādes principiem, ka datu apstrāde var notikt ar konkrētu mērķi, 

kas ir likumīgs. Nelikumīgs mērķis nevar būt par pamatu personas datu 

apstrādei. 

Treškārt, datu subjektam ir tiesības zināt, kam pēc datu apstrādes 

šie dati tiks nodoti tālāk, jo neatļauta datu nodošana pārkāpj personas 

pašnoteikšanās principu informācijas jomā - datu subjektam tiks liegta 

iespēja pieprasīt informāciju par datu glabāšanas mērķi, liegta iespēja 

labot novecojušus datus utt. 
Ceturtkārt, "informācija par to, vai atbildes uz jautājumiem ir obligātas 

vai fakultatīvas, kā ari neatbildēšanas sekas" nozīmē, ka jebkurās aptaujās, 
anketās pieprasītie personas dati, ievācot tos tieši no datu subjekta, ir 
no Direktīvas viedokļa vērtējama kā datu apstrāde (datu vākšana) un 
personai ir jāpaziņo visa ar to saistītā informācija. 

Piektkārt, tiesības izdarīt datu labojumus, ja dati par personu ir 
kļūdaini, kalpo datu subjekta interesēm, lai datu glabātājam būtu pareizs 
priekšstats par datu subjekta statusu. Piemēram, valsts un pašvaldību 
iestādes lēmumus par sociālo pabalstu un tamlīdzīgus administratīvos 
aktus pieņem uz viņu rīcībā esošo datu pamata. Dažreiz kļūdaina infor
mācija var būt par pamatu nelabvēlīgam iestādes lēmumam. Saskaņā ar 
LR Ministru kabineta 1995. gada 13. jūnija noteikumu Nr. 154 "Admi
nistratīvo aktu procesa noteikumi" 4 9 . punktu pēc pārvaldes procesaiero-

sināšanas iestāde konstatē lēmuma pieņemšanai nepieciešamos faktus. 

Noteikumi paredz, ka, konstatējot un vācot faktus, iestāde var izmantot visas 

tiesiskās metodes, ari iegūt tos no procesa dalībniekiem, lieciniekiem, ekspertiem, 

kā arī dokumentu, aktu, apskates un cita veida pierādījumu palīdzību atbilstīgi 

likumiem. Ar šo normu publiskajam tiesību subjektam uzlikts pienākums 
balstīties ne tikai uz jau esošo informāciju, bet šaubu gadījumu levflkl 
papildu ziņas par konkrēto jautājumu. Nedrīkst pieņemt lēmumu, ja 
nav attiecīgas informācijas. Reāli mēdz būt, ka tad, kad oficiālo reģistru 
dati sāk konfliktēt ar indivīda interesēm, viņam jāpierada, ka šie dati 
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nav pareizi.226 Ja privāta datu apstrādātāja rīcībā ir kļūdaini person 
dati, tas var ietekmēt līguma izpildi - sūtījums tiek nogādāts uz neparei 
dzīvesvietas adresi, jo tā jau mainījusies, bankā tiek atteikts kredīts u.tm 
Privāto tiesību subjekts, balstīdamies uz kļūdainiem datiem, var pieņem 
lēmumu pat pirms līguma noslēgšanas. Piemēram, bankas rīcībā ir 
kļūdaina informācija, ka persona ir kredītnespējīga, un tā atsaka noslēg 
aizdevuma līgumu, nemaz nepārliecinādamās par reālo situāciju. Pēdējā 
piemērā netiktu ievērotas Direktīvas prasības. 

Arī Latvijā noteikumi par informācijas sniegšanu datu subjektam, 
ja informācija iegūta no viņa, saskaņoti ar Direktīvu. Fizisko personu 
datu aizsardzības likums nosaka: iegūstot personas datus no datu 
subjekta, sistēmas pārzinim ir pienākums sniegt datu subjektam šādu 
informāciju, ja vien tā jau nav datu subjekta rīcībā: 

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese; 
2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis un pamatojums; 
3) iespējamie personas datu saņēmēji; 

4) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespēja 
izdarīt tajos labojumus; 

5) vai atbildes sniegšana ir obligāta vai brīvprātīga, kā arī iespējamās 
sekas par atbildes nesniegšanu - likuma 8. panta pirmā daļa. 

Saskaņā ar likuma 8. panta otro daļu minētie noteikumi netiek pie
mēroti, ja likums ļauj veikt personas datu apstrādi, neatklājot tās mērķi. 

Eiropas Savienības Direktīvas 11. pants paredz datu subjekta tiesības 
gadījumos, kad personas dati nav iegūti no datu subjekta, bet gan no 
citiem avotiem. Sistēmas pārzinim vai viņa pārstāvim ir pienākums pēc 
datu vākšanas uzsākšanas vai to atklāšanas trešajām personām (kas arī 
ir apstrāde) sniegt un datu subjektam ir tiesības saņemt (ja vien datu 
subjekts par to jau nav informēts) šādu informāciju: 

1) informāciju par datu pārzini (apstrādātāju) un tā pārstāvjiem (ja tādi ir); 
2) datu apstrādes mērķi; 
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3) kādas kategorijas dati tikuši apstrādāti un apstrādājamo datu saņēmēju vai 

saņēmēju kategoriju; 

4) par iespējām piekļūt saviem personas datiem un iespējām tos labot. 

Citas tiesības var izrietēt no attiecīgajiem apstākļiem, lai garantētu 

datu likumīgu apstrādi, taču minētās datu subjekta tiesības netiek 

ievērotas tajos gadījumos, kad dati tiek vākti statistiskiem, vēsturiskiem, 

zinātniskiem mērķiem vai arī minētās informācijas sniegšana datu 

subjektam prasītu nesamērīgas pūles, vai datu vākšana ir tieši noteikta 

likumā. Ja saskaņā ar iepriekš minēto informācija datu subjektam netiek 

sniegta, ir jāgarantē attiecīga datu aizsardzība. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 9. pants nosaka -

ja personas dati nav iegūti no datu subjekta, sistēmas pārzinim ir pienākums 

pirms datu izpaušanas trešajām personām sniegt datu subjektam šādu informāciju: 

1) sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, kā arī adrese; 

2) paredzētais personas datu apstrādes mērķis; 

3) iespējamie personas datu saņēmēji; 

4) personas datu ieguves avots; 

5) datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem un iespēja izdarīt 

tajos labojumus. 

Saskaņā ar Direktīvu likumā noteikts, ka iepriekš minētie noteikumi 
netiek ievēroti, ja likums paredz personas datu apstrādi, neinformējot 
par to datu subjektu, kā arī gadījumos, kad personas dati tiek apstrādāti 
zinātniskiem, vēsturiskiem vai statistiskiem pētījumiem, datu subjekta 
informēšana prasa nesamērīgas pūles vai ir neiespējama. 

Turklāt Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15. pantā 
precizētas datu subjekta tiesības. 15. pants nosaka: papildus šā likuma 

8. un 9. pantā minētajām tiesībām datu subjektam ir tiesības iegūt visu 

informāciju, kas par viņu savākta jebkurā personas datu apstrādes sistēmā, ja 

vien šo informāciju izpaust nav aizliegts ar likumu (panta pirmā daļa). 

Likuma 15. panta otrajā daļā atrunāts, ka datu subjektam ir tiesības 
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iegūt informāciju par tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras noteiktā 

laikposmā no sistēmas pārziņa ir saņēmušas informāciju par datu subjektu. 

Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, 

kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas 

institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. Š īs citas 
institūcijas ir, piemēram, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēr
šanas dienests, kas nav izziņas iestāde, taču, izdarot grozījumus likumā 
"Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" tiks noteikts, 
ka datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut ziņas par 
šo institūciju. 

Šajā tiesību normā uzsvērtas datu subjekta tiesības pašam kontrol 
privātās informācijas aktualitāti, kaut gan šāds pienākums uzlikts jau 
sistēmas pārzinim saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likum~ 
16. pantu, kas turpmāk tiks komentēts. Lai nodrošinātu privātās dzīv 
aizsardzību attiecībā uz personas datiem, datu subjektam ir svarīgi zināt, 
kura rīcībā ir personas dati. 

Likuma 15. panta trešā daļa nosaka: datu subjektam ir tiesības pieprasīt 
arī šādu informāciju: 

1) sistēmas pārziņa nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, kā arī adresi; 

2) personas datu apstrādes mērķi, apjomu un veidu; 

3) datumu, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi; 

4) personas datu ieguves avotu, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust; 

5) automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru 

piemērošanu tiek pieņemti indivualizēti automatizēti lēmumi. 

Tātad 15. pants precizē datu subjekta tiesības, kas pastāv gan tajos 
gadījumos, kad dati ievākti tieši no datu subjekta, gan gadījumos, kad 
sistēmas pārzinis datus ievācis no trešajām personām. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15. panta ceturtā 
daļa noteic, ka datu subjektam ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma 

iesniegšanas dienas (ne biefāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā 

šajā pantā ( 1 5 . panta 1 . - 3 . daļā) minēto informāciju. Noteikums, ka datu 
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subjektam ir pienākums maksāt par rakstveida informācijas saņemšanu, 

ja tas notiek vairāk par divām reizēm gadā, piemērojams tikai attiecībā 

uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15 . pantā noteiktajiem infor

mācijas sniegšanas gadījumiem. Jautājums par samaksu nav regulēts šā 

likuma 8. un 9. pantā, kas atļauj privātu organizāciju sistēmas pārziņiem 

to pieprasīt, bet valsts iestādēm ne, ja vadās no nerakstītā principa: 

privātais dara to, kas nav aizliegts, bet valsts tikai to, kas ir atļauts. 

Tiesība piekļūt datiem 
Direktīvā ir īpaši uzsvērta tiesība piekļūt datiem - 12. pants. Tiesība 

piekļūt datiem nozīmē arī datu subjekta tiesības labot, dzēst, bloķēt to 
datu apstrādi, kas neatbilst Direktīvas un līdz ar to Eiropas Savienības 
dalībvalstu likumu prasībām un it sevišķi nepilnīgus un kļūdainus datus. 
Filozofija atgādina: "Cilvēks mainās, taču visu mūžu viņa vārds 

nemainās. Vārds dod pārliecību, ka cilvēks ir un paliek viens un tas 
pats."227 Ja arī vārds un uzvārds dažreiz var mainīties, pārliecība par cil
vēka nemainību gan nav taisnība. Cilvēks mainās. Līdz ar to mainās infor
mācija par viņu. Datu subjektam jābūt iespējai šo informāciju aktualizēt. 

Tiesība piekļūt datiem nozīmē, ka datu subjekts bez jebkādas vil

cināšanās var saņemt no datu pārziņa: 

1. apstiprinājumu par to, vai viņa dati tiek apstrādāti, un Šis apstrādes mērķi, 

apstrādājamo datu kategoriju (piemēram, dati par kaitīgiem ieradu

miem - autora piebilde), datu saņēmējus (trešās personas - autora 

piebilde), saņēmēju kategoriju (piemēram, ārsti - autora piebilde); 

2. kādi dati tiek apstrādāti un visu pieejamo informāciju par datu avotu; 

3. kādas sistēmas tiek iesaistītas (logic involved) katras automatizētas datu 

apstrādes gadījumā vai vismaz automatizētu lēmumu pieņemšanas 

gadījumā. 

Datu subjektam ir tiesības: 
i. attiecīgi labot, dzēst tos datus (sevišķi nepilnīgus un neaktuālus datus) vai 

bloķēt to datu apstrādi, kas neatbilst šīs direktīvas noteikumiem; 
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2. prasīt datu pārzinim, lai viņš paziņo par datu jebkādu labošanu, dzēšanu 

vai bloķēšanu tām trešajām personām, kurām dati nodoti, ja vien tas nav 

iespējams vai prasa nesamērīgas pūles. 

Direktīvas 12. panta noteikumi ir iestrādāti Latvijas Fizisko personu 

datu aizsardzības likuma 16. pantā - datu subjektam ir tiesības pieprasīt, 

lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai 

iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi 

iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim; sistēmas pārziņa 

pienākums ir nekavējoties novērst šo nepilnību vai pārkāpumu un par to 

paziņot trešajām personām, kas iepriekš ir saņēmušas apstrādātos datus. 

Savukārt minētā likuma 16. panta otrā daļa nosaka: ja informācija 

tikusi atsaukta, sistēmas pārzinis nodrošina, lai būtu pieejama gan jaunā, gan 

atsauktā informācija, kā arī lai uzziņas saņēmējs minēto informāciju saņemtu 

vienlaikus. 

Jāpiebilst, ka gan 15. pants, gan arī 16. pants netiek piemēroti, ja 
apstrādātie dati tiek izmantoti tikai zinātnisku un statistisku pētījumu 
vajadzībām un, pamatojoties uz tiem, attiecībā uz datu subjektu netiek 
veiktas nekādas darbības un netiek pieņemti nekādi lēmumi, kā to 
nosaka Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 17. pants. 

Datu pārzinim ir jāpaziņo par attiecīgi izdarīto datu labošanu, dzēšanu 
un bloķēšanu tām trešajām personām, kurām šie dati jau iepriekš nodoti. 
Pēdējais pienākums saistās ar principu, ka visi lēmumi, kas skar datu 
subjektu, ir jāpieņem, pamatojoties uz pareizu informāciju. Ja kādu trešo 
personu rīcībā būs kļūdaini dati, kurus sistēmas pārzinis attiecīgi nodevis, 
datu subjektam pašam nav jāvēršas pie visiem, kam šie dati nodoti. 
Pienākums paziņot trešajām personām par kļūdaino datu labošanu ir 
uzdots sistēmas pārzinim. Šīs tiesības ir minimums, kas jāievēro, un 
nozīmē, ka fiziska persona var griezties pie publiska vai privāta datu 
reģistra ar minētajām prasībām. 

Informācijas atklātības likumā šajā ziņā ir ietverta viena norma, kas 

attiecas uz personas datu aizsardzību un noteic arī datu subjekta tiesības 

prasīt personas datu aktualizēšanu. Minētā likuma 15. panta trešās daļas 
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3. punktā noteikts: jebkura fiziskā vai juridiskā persona likumā noteiktajā 

kārtībā ir tiesīga griezties tiesā ar sūdzību par iestādes rīcību, ar kuru aizskartas 

tās tiesības saņemt informāciju, ja iestāde pēc rakstveida iesnieguma saņemšanas 

atteikusies dzēst vai labot nepatiesas, nepilnīgas vai nelikumīgi iegūtas ziņas par 

personu. Saskaņā ar Direktīvu personas datu subjekts ir tikai fiziskās 
personas, bez tam privātās dzīves aizsardzība nav informācijas atklātības 
likuma uzdevums. 

Te rodas arī pretruna ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu, kur noteikts: datu subjektam ir tiesības pārsūdzēt Datu valsts inspekcijā 

sistēmas pārziņa atteikumu sniegt šā likuma 15. pantā minēto informāciju vai 

veikt šā likuma 16. pantā minētās darbības. Kā nule minēts, tad Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 16. pants paredz tiesības datu subjektam 
pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai izlabo, kā arī pārtrauc to 
apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, 
pretlikumīgi iegūti vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim. 
Savukārt attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm Informācijas atklātības 
likums noteic, ka personai ir tiesības griezties tiesā ar sūdzību par iestādes 
rīcību. Fizisko personu datu aizsardzības likums pieņemts 2 0 0 0 . gada 
2 3 . martā un regulē to pašu tiesisko attiecību gadījumu, ko Informācijas 
atklātības likums. Saskaņā ar likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts 
prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, 
spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" 8. panta otro daļu - ja konstatēta 
pretruna starp vienāda juridiskā spēka normatīvajiem aktiem, spēkā ir 
jaunākais normatīvais akts. Tādējādi spēkā ir Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā paredzētā kārtība, kas noteic, ka atteikums labot, dzēst 
vai papildināt personas datus pārsūdzams Datu valsts inspekcijā. 

Jāpiebilst, ka Informācijas atklātības likumā noteiktā kārtība ir spēkā 
attiecībā uz juridiskajām personām, kas, saņemot atteikumu aktualizēt 
datus, var to pārsūdzēt tiesā. 

Tiesības iebilst 
Direktīva paredz datu subjekta tiesības iebilst pret datu apstrādi (rigjit 

to object). Saskaņā ar Direktīvas 14 . pantu tiesības iebilst ir vismaz 
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attiecībā uz datu apstrādi, kas tiek veikta, īstenojot kādu pasākumu 
sabiedrības interesēs, vai ko sistēmas pārzinim vai trešajai personai uz 
devusi valsts iestāde, kā arī uz to apstrādi, kas nepieciešama likumā 
paredzētam nolūkam, ko veic sistēmas pārzinis, trešās personas vai puses, 
kurām dati nodoti. Tāpat datu subjektam ir tiesības iebilst pret datu 
apstrādi, kas tiks veikta tiešā mārketinga (direct rruirketing) nolūkos un 
tiesības tikt informētam pirms paredzētās personas datu pirmās no
došanas trešajām personām tiešā mārketinga nolūkos. Ja datu subjekts 
nepiekrīt datu nodošanai, viņam ir tiesības bez maksas pieprasīt pārtraukt 
šāda veida personas datu apstrādi. 

Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 19. pan
tu datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tie tiks 

izmantoti komerciālām vajadzībām. Minētais pants pilnībā neaizsargā datu 
subjekta tiesības, kā to paredz Direktīva. 

Izņēmumi 
Direktīva paredz izņēmumus no iepriekš minētajām datu subjek 

tiesībām saņemt informāciju, un tas noteikts 13. pantā. Izņēmumi saistī 
ar apstākli, ka datu subjekta privātas intereses var sadurties ar kau 
kādām augstākām interesēm. 

Dalībvalstis varlikumā paredzēt direktīvas 6.(1). (datu kvalitātes principi), 
1 0 . (tiesības saņemt informāciju, ja dati tiek ievākt no datu subjekta), 

1 1 . ( 1 ) . (tiesības saņemt informāciju, ja dati nav ievākti no datu 

subjekta), 1 2 . (tiesības piekļūt datiem) un 2 1 . (datu apstrādes reģis
trācija) panta ierobežojumus, ja tie nepieciešami, lai nodrošinātu: 

a) nacionālo drošību; 

b) valsts aizsardzību; 

c) sabiedrisko drošību; 

d) kriminālnoziegumu novēršanas, izmeklēšanas, apsūdzības procesu, arī 

regulēto profesiju ētikas kodeksu pārkāpumu gadījumā; 

e) Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības svarīgas ekonomiskās 

vai finansiālās intereses, ieskaitot monetāros, budžeta un nodokļu jautājumus ; 
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f) valsts institūcija veic novērošanu, inspektēšanu vai citas funkcijas sakarā 

ar šajā panta (a), (b), (c) punktā paredzēto drošības garantēšanu; 

g) citu datu subjektu tiesības un brīvības. 

Datu subjekta tiesības tātad netiek garantētas, kad datu vākšana 
notiek saskaņā ar kriminālprocesa noteikumiem, netiek izpausti arī po
licijas operatīvie dati u.tml. Ja tiek izskatīti zināmu profesiju pārstāvja 
attiecīgā ētikas kodeksa pārkāpumi, datu subjektam arī nav tiesību 
saņemt informāciju un piekļūt datiem. 

Direktīva paredz arī datu subjekta tiesību ierobežojumus, ja datu vāk
šana nepieciešama, lai aizsargātu svarīgas Eiropas Savienības ekonomiskās, 
finansiālās intereses, ieskaitot monetāros, fiskālos un nodokļu jautājumus. 
Saskaņā ar Direktīvas 13.2. pantu dalībvalstis var paredzēt izņēmumus 
no tiesībām piekļūt datiem, ja dati tiek apstrādāti tikai zinātniskiem 
mērķiem vai netiek glabāti ilgāk, kā nepieciešams, lai izveidotu statistikas 
apkopojumu, nodrošinot attiecīgu aizsardzību, un it sevišķi tad, ja dati 
netiek izmantoti lēmumu pieņemšanai un nav riska pārkāpt tiesību uz 
privātās dzīves aizsardzību. Šāda norma ietverta arī Latvijas Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma 9. panta otrajā daļā, kas jau aplūkota iepriekš. 

Datu subjekta tiesību realizācijas problēmas Latvijā 
Saskaņā ar Direktīvu Eiropas Savienības dalībvalstu likumiem ir 

jānodrošina, ka datu subjekts par minētajām tiesībām ir informēts. Pēdējā 

prasība norāda uz papildu pasākumiem, kas jāveic iedzīvotāju infor

mēšanai. Redzams, ka ar likuma publicēšanu oficiālā laikrakstā vien 

nepietiek, lai nodrošinātu datu subjekta informētību. T a s varētu būt 

viens no daudzajiem Fizisko personu datu aizsardzības likuma ievērošanas 

uzraudzības iestādes (Datu valsts inspekcijas) uzdevumiem. Latvijas Fi

zisko personu datu aizsardzības likums nenosaka kārtību, kādā šī infor

mācija datu subjektam jāsniedz. Šāds speciāls regulējums nepieciešams 

tāpēc, ka var pastāvēt vairāki formāli šķēršļi, kuru dēļ persona faktiski 

nevarētu izmantot vienu no galvenajām datu subjekta tiesībām. 

Pirmkārt, termiņš. Iestādei, kas saņēmusi informācijas rakstveida 
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pieprasījumu, ir pienākums sniegt atbildi likumā "Iesniegumu, sūdzīb 
un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijai 
noteiktajā termiņā. 2 2 8 Patlaban spēkā ir 1 9 9 4 . gada 27. oktobra likums 
"Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un 
pašvaldību institūcijās" 2 2 9, kura 8. pantā noteikts, ka valsts vai pašval
dības pienākums ir 7 dienu laikā pieņemt lēmumu atbildēt iesniedzējam 
vai nu 15 dienu vai 30 dienu laikā, atkarībā no sagatavojamā materiāla 
apjoma. Vēršoties privātā organizācijā, datu subjektam tāpat jābūt 
skaidram, cik dienu laikā šo informāciju var sniegt. Par informācijas 
sniegšanas termiņiem iespējams vienoties saskaņā ar līgumu vai dodot 
rakstisku piekrišanu datus apstrādāt, tomēr šo jautājumu vēlams nore
gulēt ar normatīvo aktu palīdzību. 

Otrs jautājums attiecas uz samaksu par informācijas sniegšanai pa
tērēto laiku un līdzekļiem. Norāde par samaksu ietverta Latvijas Fizisko 
personu datu aizsardzības likuma 15. panta ceturtajā daļā, kas jau tika 
komentēta šajā grāmatas daļā. Kopumā jautājums par samaksu minētajā 
likumā nav noregulēts. 

Treša i s jautājums: kam šādu informāciju var iesniegt? Direktīvā 
paredzētas tiesības datu subjektam saņemt informāciju par apstrādājamo 
datu kategoriju, mērķi un saņēmēju (trešās personas) kategoriju. Vai 

šajā gadījumā uz notariāli apliecinātas pilnvaras pamata informāciju datu subjekta 

vārdā varētu saņemt līgumiskie pārstāvji? Ja datu subjekts ir nepilngadīgs, 
rīcībnespējīgs un atrodas aizgādnībā, informāciju izsniedz viņa likumi-
gajiem pārstāvjiem. Sāda kārtība jau tagad noteikta "Iedzīvotāju reģistra 
likumā": persona ir tiesīga reizi kalendāra gadā bez maksas pieprasīt un saņemt 

Reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem 

(likuma 18. panta pirmā daļa); par personām, kas atrodas aizbildnībā vai 

aizgādnībā, Reģistra informāciju reizi kalendāra gadā bez maksas ir tiesīgi 

pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji (likuma otrā daļa). 
"Iedzīvotāju reģistra likumā" nav noteikts, ka līgumiskajiem pārstāvjiem 
nevar izsniegt informāciju. Pie tam likuma 19. pantā ir paredzēts, ka 
fiziskās un juridiskās personas var saņemt Reģistra informāciju par citu personu 

uz motivēta iesnieguma pamata. 

Literatūrā izteikts viedoklis, ka tikai datu subjekts var izmantot savas 

tiesības.2 3 0 Šāda nostāja ir radikāla un it kā neatbilst arī Civillikumam, 

jo tā 2 2 8 9 . pants nosaka: ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks, 

uzdevuma ņēmējs) uzņemas izpildīt otrai (pilnvaras devējam, uzdevuma 

devējam) - zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību 

atzīt sev par saistošu. Komentējot pantu: "pilnvarojuma priekšmets var 

būt dažādu tiesiskas nozīmes uzdevumu izpildīšana.231 Izpildāmā uzde

vuma saturs ir tiesisku darījumu noslēgšana vai tādu darbību izdarīšana, 

kurām ir tiesiska nozīme". 2 3 2 Ar uzdevuma līgumu uzdevuma ņēmējs 

var uzņemties gan tiesisku darījumu noslēgšanu uzdevuma devējam, 

gan tādu darbību izpildīšanu, kurām ir tiesiska nozīme, bet kas nav tie

siski darījumi, gan arī faktisku darbību veikšanu.2 3 3 Tiesības saņemt 

datus no kāda reģistra pašas par sevi ir personiskas tiesības, kuras tāpat 

kā, piemēram, tiesības uz autorību ir neatsavināmas un nepāriet manti

niekiem. Šeit varētu būt divi viedokļi: pirmais - ievērojot pašnoteikšanās 

principu informācijas jomā, ja persona izdod pilnvaru, tad viņa saprot, 

ka ar personas datiem var iepazīties pilnvarnieks, un neiebilst pret to. 

Tātad nepieciešams izdot speciālpilnvaru. Otrais viedoklis varētu bal

stīties uz to, ka datu subjekta tiesības ir personīgas un tās var īstenot 

tikai viņš. Pēdējā gadījumā pastāv iespēja pilnvaru varētu izdot tikai 

datu subjekta pašrocīgi uzrakstīta un parakstīta pieprasījuma fiziskai 

(aizgādāšanai) iesniegšanai kādā reģistrā. Uz pilnvaras pamata var 

uzņemties arī informācijas saņemšanu no reģistra, taču tādā veidā, ka 

uzdevuma veicējs ar to nevar iepazīties (aizzīmogotā aploksnē u.tml.). 

Datu subjekta tiesības iebilst pret datu apstrādi ietver arī tiesību 

iesniegt sūdzības personas datu apstrādes uzraudzības institūcijai, kā arī 

tiesību tikt informētai par ierosinātās sūdzības galarezultātu. Datu 

subjektam saskaņā ar Direktīvas 2 8 . pantu jābūt tiesībai uzraudzības 

institūcijas lēmumu pārsūdzēt tiesā. 

Pie datu subjekta tiesībām pieskaitāma arī tiesība iepazīties ar datu 

apstrādes uzraudzības institūcijas darbības pārskatu. (Direktīvas 2 8 . pan

ta 5. punkts nosaka: uzraudzības institūcijai ir periodiski jāsagatavo darbības 

ziņojums. Ziņojums ir jādara zināms sabiedrībai). 
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Datu subjektam ir tiesība saņemt atlīdzību par nodarītajiem zaudē

jumiem sakarā ar datu aizsardzības likuma pārkāpumu, kas aplūkota šīs 

grāmatas VI daļas otrajā nodaļā par atbildību. 

•{ 
m 3. panta otrās daļas b) punkts. 

2 2 3 Torgāns K., Grūtups A., Balodis K., Višņakova G., Petrovičs S., Kalniņš E., 
Bitāns A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Saistību tiesības ( 1 4 0 1 . -
2400. pants) ATorgāna K. vispārīgā zinātniskā redakcija. - Rīga: Mans īpašums, 
1 9 9 8 . - 17. lpp. 

2 2 4 1937. gada 2 8 . janvāra "Civillikums" 4. daļa: Saistību tiesības//"Ziņotājs". -
1 9 9 2 . - N r . 4 . 

2 2 5 Bing Jon. Norway/Campbell Dennis, general editor//Data transmission and 
privacy. Published under the auspices of the Centre for International Legal Stud
ies, 1 9 9 4 . - p . 417. 

2 2 6 Borzovs J. Datorizēti personreģistri un personas neaizskaramība Zviedrijā// 
Atklājums. - 1992. - februāris - decembris. - 106. lpp. 

2 2 7 Kūle M., Kūlis R. Filozofija. - Rīga: Burtnieks, 1996., 1997. - 5 1 9 . lpp. 
2 2 8 1998. gada 29. oktobra "Informācijas atklātības likums", 14. pants. 

229 1 9 9 4 , g a c j a 27. oktobra likums "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu 
izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās'V/Latvijas Vēstnesis. - 1994. 
- 5. n o v . - N r . 130. 

2 3 0 Bing Jon. Norway/Campbell Dennis, general editor//Data transmission and 
privacy. Published under the auspices of the Centre for International Legal Stud
ies, 1 9 9 4 . - p . 417. 

2 3 1 Torgāns K., Grūtups A., Balodis K., Višņakova G., Petrovičs S., Kalniņš E., 
Bitāns A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Saistību tiesības ( 1 4 0 1 . -
2 4 0 0 . pants) /Torgāna K. vispārīgā zinātniskā redakcija. - Rīga: Mans īpašums, 
1 9 9 8 . - 5 7 2 . lpp. 

2 3 2 Turpat, 574. lpp. 
2 3 3 Turpat. 
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VI dala 

Datu aizsardzības noteikumu uzraudzība 
1. nodaļa 

Direktivas un Eiropas Savienības dalībvalstu likumu 
kontrole 

Viena no problēmām, kas pastāv visās valstīs, ir pieņemtā likuma 

efektīva īstenošana. Katras valsts likums par personas datu aizsardzību 

nav izņēmums, un šajā grāmatas nodaļā ir jāaplūko veids, kādā perso

nas datu aizsardzību tiešām var padarīt efektīgu. Lai nodrošinātu datu 

apstrādes likumību un datu subjektu tiesības, ir nepieciešams zināms 

personas datu aizsardzības uzraudzības mehānisms, nosakot arī atbildību 

par personas datu apstrādes noteikumu neievērošanu. 

Šajā nodaļā aplūkota Direktīvas ievērošanas kontrole un personas 

datu nacionālo noteikumu uzraudzība dalībvalstīs, ieskaitot atbildības 

jautājumus. 

Direktīvas ievērošanas kopīga kontrole dalībvalstu 
un Eiropas Savienības līmenī 

Eiropas Savienība ir pieņēmusi Direktīvu, kas nosaka personas datu 

aizsardzības kārtību, tomēr tās īstenošana notiek saskaņā ar katras valsts 

likumu, kas pieņemts, ievērojot Direktīvu - 4. panta pirmā daļa paredz, 

ka dalībvalstīm jāpiemēro saskaņā ar Direktīvas prasībām pieņemtie 

dalībvalstu likumi. Direktīvas 3 2 . panta pirmā daļa noteic, ka dalīb

valstīm jāpieņem attiecīgi likumi saskaņā ar šīs direktīvas prasībām ne 

vēlāk kā trīs gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā, tātad Eiropas Savienības 

dalībvalstīm tas bija jāizdara ne vēlāk kā līdz 1 9 9 8 . gada 2 4 . oktobrim. 

Tas nozīmē, ka līdz minētajam datumam personas datu aizsardzības liku

mu ieviešanai bija paredzēts pārejas periods. Patlaban visās dalībvalstīs 

datu apstrāde notiek saskaņā ar Direktīvas prasībām. Direktīvā ir 
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paredzēta tās prasību ievērošanas kontroles procedūra, kas tiek veik 
Eiropas Savienības līmenī. 

Pirmkārt, pieņemot savu likumu tekstus, dalībvalstīm par redakcij 
jākonsultējas ar Eiropas Komisiju. 

Otrkārt, Eiropas Savienības dalībvalstīm jāveido kopīga sadarbība 
personas datu aizsardzības jomā - ar Direktīvas 2 9 . un 3 0 . pantu tiek 
izveidota tāda darba grupa (Workingparty) personu aizsardzībai attiecībā 
uz personas datu apstrādi, kurai ir padomdevēja statuss un kura darbojas 
neatkarīgi. Direktīvas 2 9 . pants nosaka darba grupas sastāvu un tās 
darbības procedūras pamatnoteikumus. Darba grupas sastāvu veido 
Eiropas Savienības dalībvalsts uzraudzības iestādes vai iestāžu izvirzīts 
pārstāvis, Eiropas institūcijas vai institūciju pārstāvis un Eiropas Komi
sijas pārstāvis. Katram pārstāvim jābūt norīkotam no tās iestādes, iestā
dēm vai institūcijām, ko viņš pārstāv. 

Direktīvas 2 9 . panta 3.-7. punkts attiecas uz lēmumu pieņemšanas 
un darbības kārtību. Direktīvas 3 0 . pants nosaka minētās darba grupas 
kompetenci: 

a) apspriest jebkuru jautājumu par nacionālo noteikumu piemērošanu, lai 

panāktu šādu noteikumu vienveidīgu piemērošanu; 

b) sniegt Eiropas Komisijai viedokli par datu aizsardzības līmeni Kopienā un 
trešajās valstis; 

c) dot padomu par jebkuru Eiropas Komisijas ieteikto Direktīvas grozījumu, 

par jebkuriem papildu vai specifiskiem pasākumiem fizisku personu tiesību 

aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi un par jebkuriem citiem 

pasākumiem, kas likti priekšā Eiropas Komisijai un ietekmē šādas tiesības 

un brīvības; 

d) dot padomu par darbības kodeksiem (codes of conduct), kas izstrādāti 
Kopienas līmenī. 

Ja darba grupa konstatē atšķirības Eiropas Savienības dalībvalstu 

likumos, kas ietekmē personas aizsardzības vienlīdzību Kopienā, tai 

nekavējot ies jā informē Eiropas Komisi ja. Darba grupa pēc savas 
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iniciatīvas var sniegt ieteikumus par visiem ar personas datu aizsardzību 
saistītiem jautājumiem Kopienā. Viedoklis un ieteikumi jāiesniedz 
Eiropas Komisi jai un speciāli izveidotai komite jai , kuras darbība 
raksturota nākamajā rindkopā. Eiropas Komisijai ir jāinformē darba 
grupa par tās viedokļu un rekomendāciju izskatīšanas rezultātiem, kas 
jāatspoguļo ziņojumā un jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Eiropas 
Savienības Padomei . Ziņojums jāpubl i sko. M i n ē t ā darba grupa, 
piemēram, ir pieņēmusi rekomendāciju 1/97 " D a t u aizsardzība un 
mediji". Saskaņā ar Direktīvu darba grupai pašai ir jāsagatavo ikgadējais 
ziņojums par situāciju personas datu aizsardzības jomā Kopienā un 
trešajās valstīs, kas jāiesniedz Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam 
un Eiropas Savienības Padomei. Ziņojums tāpat jāpublisko. 

Treškārt, Eiropas Savienības līmenī Direktīvas ievērošanu kontrolē 
speciāla komiteja (tādas Savienībā ir izveidotas vairākās jomās). Saskaņā 
ar Direktīvas 3 1 . pantu Eiropas Komisijai sniegs palīdzību komiteja, kuru 

izveido no dalībvalstu pārstāvjiem un kuru vada Eiropas Komisijas pārstāvis. 

Komisijas pārstāvis iesniedz komitejai nepieciešamo pasākumu projektu un 

komiteja sniedz atbildi par projektu terminā, kuru tās priekšsēdētājs (Eiropas 
Komisijas pārstāvis - autora piebilde) var noteikt, ņemot vērā jautājuma 

steidzamību. Komitejai viedoklis jāpieņem ar balsu vairākumu atbilstīgi Eiropas 

Savienības (Romas) līguma 148. panta2™ otrajā daļā noteiktajai procedūrai. 

Eiropas līguma 2 0 5 . EC pantā ir noteikts katrai valstij piederošo balsu 
skaits un, lai pieņemtu lēmumu, vajag vismaz 62 balsis "par", ja šis 
līgums paredz pieņemt lēmumu pēc Komisijas priekšlikuma.2 3 5 

Eiropas Komisija veiks pasākumus, kas jāpiemēro nekavējoties, 
tomēr, ja tie nesaskan ar komitejas viedokli, Eiropas Komisijai par to 
jāziņo Eiropas Savienības Padomei. Šādā gadījumā Eiropas Komisijai 
uz trijiem mēnešiem, skaitot no paziņošanas datuma Eiropas Savienības 
Padomei, ir jāaptur pasākumu īstenošana. Eiropas Savienības Padome 
trīs mēnešu laikā ar kvalificētu vairākumu var pieņemt citādu lēmumu. 

Saskaņā ar Direktīvas 3 3 . pantu Eiropas Komisija regulāri, sākot ne vēlāk 

kā trīs gadus pēc 32. pantā noteiktā termiņa (tas ir, ne vēlāk kā līdz 
2 0 0 1 . gada 2 4 . oktobrim - autora piebilde), ziņos Eiropas Savienības Padomei 
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un Eiroparlarnentam par direktīvas ieviešanu, pievienojot ziņojumu un, ja 

nepieciešams- direktīvas grozījumu priekšlikumus. Ziņojums jāpublisko. Tātad 

iespējami direktīvas noteikumu grozījumi, kas dalībvalstīm būs attiecīgi 

jāiekļauj savos likumos, izdarot tajos atbilstīgus grozījumus. 

Direktīvā paredzēts, ka Eiropas Komisija īpaši analizēs Direktīvas pie

mērošanu attiecībā uz skaņas un attēlu datiem, kas raksturo fizisku per

sonu, un iesniegs attiecīgus priekšlikumus, ņemot vērā informācijas tehno

loģiju attīstību un valsts progresu informācijas sabiedrības attīstības jomā. 

Direktīvas ievērošanas kontrole dalībvalsts līmenī 
Atbildība par personas datu aizsardzības ievērošanu nacionālā līmenī 

nav uzlikta tikai uz kādu valsts iestādi, kurai konkrētā gadījumā varētu 
adresēt pārmetumus un apgalvot, ka valsts nav veikusi visu nepie
ciešamo, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību saskaņā ar likuma 
prasībām. Personas datu aizsardzības pienākums galvenokārt ir uzlikts 
visiem datu apstrādātājiem. Tāpēc šajā grāmatā aplūkoti jautājumi ne 
tikai par valsts uzraudzību personas datu apstrādē, bet arī par datu 
apstrādātāju atbildību. 

Saskaņā ar Direktīvu datu aizsardzības noteikumu kontrole katrā 
dalībvalstī tiek veikta divos līmeņos: 

1) datus apstrādājošā organizācijā; 

2) datu apstrādes uzraudzības institūcijā, tātad - valsts līmenī. 

Saskaņā ar Direktīvas 2. panta (d) punktu tiek definēts datu uzrau
dzības kontroliera termins: fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra 

vai cita institūcija, kas(..) nosaka personas datu apstrādes rnērķus un līdzekļus; 
ja specifiskus apstrādes mērķus paredz dalībvalstu, Kopienas likumi vai citi 

noteikumi, kontrolieris vai tā iecelšanas kritērijus var noteikt Kopienas vai 

dalībvalstu likumos. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā 
lietots termins sistēmas pārzinis (2 . panta devītais punkts). Vārda pārzinis 
lietošana no latviešu valodas terminoloģijas viedokļa ir pareizāka, nekā 
Direktīvā lietotā termina kontrolieris lietošana. Sistēmas pārzinis ir per-
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sona, kas nosaka datu apstrādes nepieciešamību, reģistrē datu apstrādi un 

organizē apstrādes turpmāko norisi. Sistēmas pārzinis ir juridiski atbildīgs 

par personas datu aizsardzības ievērošanu. Tehniski datu apstrādi veic 

apstrādātājs, ar kuru jāslēdz attiecīgs līgums. Šajā gadījumā jāpiebilst, ka 

līgumam ar datu apstrādātāju ir jābūt noslēgtam rakstveidā. Saskaņā 

ar Direktīvu apstrādātājs (processor) ir fiziska vai juridiska persona, aģentūra 

vai cita institūcija, kas apstrādā personas datus kontroliera vārdā. Latvijas 

likumā lietots termins personas datu operators - sistēmas pārziņa pilnvarota 

persona, kas veic personas datu apstrādi sistēmas pārziņa uzdevumā. Saskaņā ar 

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 14. pantu personas datu apstrādi 

sistēmas pārzinis var uzticēt personas datu operatoram, noslēdzot 

rakstveida līgumu. Latvijas likumā ir ievērota Direktīvas prasība par to, 

ka nepieciešams rakstveida līgums. 
Personas datu operators viņam uzticētos personas datus drīkst ap

strādāt tikai līgumā norādītajā apjomā un atbilstīgi tajā paredzētajiem 
mērķiem. Personas datu operators pirms personas datu apstrādes sākšanas 
veic sistēmas pārziņa norādītos drošības pasākumus personas datu ap
strādes sistēmas aizsardzībai atbilstīgi šā likuma prasībām (Latvijas 
Fizisko personu datu aizsardzības likuma 14. panta otrā un trešā daļa). 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 27. pants noteic, ka 
fiziskās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstveidā 
apņemas saglabāt un nelikumīgi neizpaust personas datus. Šo personu 
pienākums ir neizpaust personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumā 
noteikto attiecību izbeigšanās. Turklāt saskaņā ar likumu sistēmas pārziņa 
pienākums ir veikt to fizisko personu uzskaiti, kuras iesaistītas personas 
datu apstrādē. Likums arī noteic, ka, apstrādājot personas datus, perso
nas datu operatoram jāievēro sistēmas pārziņa norādījumi. 

T o m ē r jebkurā gadījumā personas datu aizsardzības nodrošināšana 
nav iespējama bez valsts iestādes uzraudzības. Direktīva paredz tādas 
speciālas uzraudzības institūcijas nodibināšanu, kam jāuzrauga perso
nas datu apstrādes un aizsardzības noteikumu ievērošana. Saskaņā ar 
Direktīvas 2 8 . pantu katrai dalībvalstij ir jānodrošina, ka viena vai vairāJcas 

valsts institūcijas ir atbildīgas par to noteikumu ievērošanu, kas pieņemti saskaņā 
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ar šo Direktīvu. Šīm iestādēm, veicot tām uzticētos pienākumus, ir jābūt pilnīgi 

neatkarīgām. Interpretējot šo Direktīvas normu, vienmēr rodas vairāki 
jautājumi. Pirmais: ko nozīmē prasība, lai par direktīvas ievērošanu būtu 

atbildīgas viena vai vairākas valsts institūcijas? Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības 
sastāvā ir dažādas dalībvalstis, ar dažādu pārvaldes sistēmu un tās īpat
nībām. Vairākas Eiropas Savienības valstis ir federālas valstis, kas sastāv 
no vairākiem federācijas subjektiem. Piemēram, Vācija ir federatīva 
republika, kas sastāv no zemēm, kurām ir savi parlamenti un citas pār
valdes iestādes. Arī personas datu uzraudzības mehānisma veidošana ir 
pakļauta federācijas pārvaldes īpatnībām, kas paredz, ka ikvienā 
federācijas zemē nepieciešama sava valsts datu aizsardzības uzraudzības 
iestāde. Tā tas ir noregulēts arī Vācijā. Norāde uz vairākām datu aizsar
dzības uzraudzības iestādēm neattiecas uz Latviju, kas ir unitāra valsts. 

Vissarežģītākais jautājums, kas tiek uzdots iepriekš minētās Direktīvas 
normas sakarā: kotadīsti nozīmē neatkarīga iestāde? Latvijas Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma 2 9 . pants nosaka: personas datu aizsardzības 
uzraudzību veic Datu valsts inspekcija, kas atrodas Tieslietu ministrijas 
pārraudzībā. Datu valsts inspekcija darbojas saskaņā ar nolikumu, ko 
apstiprina Ministru kabinets. 

Salīdzinot vēl Latvijas likuma projekta redakciju ar Direktīvas 
prasībām, Eiropas Savienības eksperti Briselē vairākkārt norādījuši, ka 
iestādei jābūt neatkarīgai, tāpēc nav pieļaujama Datu valsts inspekcijas 
atrašanās kādas ministrijas pārraudzībā vai cita veida padotībā. 

Ko nozīmē pārraudzība kā padotības veids? Latvijas Republikas Satver
smes 5 8 . pants noteic, ka LR Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes 

iestādes. Vārds padotas iezīmē ne vien valsts pārvaldes iestāžu vietu, bet 
arī lemšanas kompetenci. Satversme (izņemot visas trīs varas) sevišķu 
statusu nosaka tikai atsevišķām institūcijām: Valsts kontrolei un Sat
versmes tiesai. Tātad pārējām iestādēm saskaņā ar Satversmi un "Mi
nistriju iekārtas likumu" 2 3 6 jāatrodas kādas ministrijas padotībā. Izņē
mums, kas nesaskan ar Satversmē noteikto kārtību, ir Valsts cilvēk
tiesību biroja statuss. 

Saskaņā ar LR "Ministriju iekārtas likumu" pastāv divi iestāžu pa-
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dotības veidi: pakļautība un pārraudzība. Ministrijas pārraudzībā esošās 

iestādes raksturo šādas pazīmes: 

1) iestādi izveido uz Saeimas izdota likuma pamata vai uz LR Ministru 

kabineta izdotu noteikumu pamata; 

2) iestādei ir juridiskas personas statuss; 

3) iestādes kompetenci nosaka likums; 

4) iestādes pārraudzību veic ministrs, valsts ministrs vai ministra 

(valsts ministra) pilnvarota amatpersona; 

5) šī persona pārraugāmajai iestādei nevar dot obligātus rīkojumus, 

bet tā var atcelt iestādes vadītāja rīkojumu vai apturēt iestādes 

darbību, ja šis rīkojums vai darbība bijusi prettiesiska; 

6) persona, kura veic pārraudzību, var sniegt ieteikumus Saeimai vai 

LR Ministru kabinetam par iestādes vadītāja iecelšanu amatā vai 

atbrīvošanu no amata, kā arī par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 

šai iestādei.2 3 7 

Nav pamata apgalvojumam, ka Datu valsts inspekcija nedrīkst 

atrasties kādas ministrijas pārraudzībā, jo tad netiktu ievērots neatkarības 

statuss. Direktīvas norāde uz ruiatkarību nav jāsaprot kā pilnīga neatka

rība, par ko šeit, acīmredzot, nevar būt ne runas. Ja vēlreiz aplūko Di

rektīvas imperatīvu: šīm iestādēm, veicot tām uzticētos pienākumus, ir 

jābūt pilnīgi neatkarīgām - redzams, ka runa ir nevis par neatkarību 

no citām valsts iestādēm vispār, bet gan par pilnīgu neatkarību, īstenojot 

tām uzticētos pienākumus (complete independence in exercising the func-

tions entrusted to them). Direktīva nosaka datu apstrādes uzraudzības 

iestādes funkcionālo neatkarību, taču nedod nekādus norādījumus par 

tās institucionālo neatkarību. Uzraudzības iestādes institucionālā vieta 

(hierarhija) valsts iestāžu sistēmā vai statuss, ko nosaka normatīvie akti, 

nedrīkst ietekmēt šo funkcionālo neatkarību, kas paredzēta Direktīvā. 

Kā redzams no minētā pārraudzībā esošās iestādes raksturojošo pazīmju 

uzskaitījuma, šis iestādes padotības statuss zināmā mērā nosaka arī 

funkcionālās neatkarības apjomu: 
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1) šī persona nevar dot pārraugāmajai iestādei obligātus rīkojumus, 
bet tā var atcelt iestādes vadītāja rīkojumu vai apturēt iestādes 
darbību, ja šis rīkojums vai darbība bijuši nelikumīgi; 

2) persona, kura veic pārraudzību, var sniegt ieteikumus Saeimai vai 
LR Ministru kabinetam par iestādes vadītāja iecelšanu amatā vai 
atbrīvošanu no amata, kā arī par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 
šai iestādei. 

Pārraudzības statuss, kad ministrija, kontrolējot iestādes lēmumu 
likumību (nevis lietderību), var atcelt iestādes lēmumu vai apturēt 
tās darbību, ietekmē iestādes pieņemto lēmumu spēkā esamību, tātad 
arī likumā noteikto uzdevumu izpildes rezultātu. Kas attiecas uz otro 
pazīmi, tad saskaņā ar Satversmes 6 6 . pantu LR Ministru kabinets 
valsts budžeta likuma projektu iesniedz izskatīšanai Saeimā un zināma 
pārraudzības ministriju ietekme līdzekļu sadalē šeit varētu būt, tomēr 
jāatzīmē, ka tādus pašus argumentus varētu izvirzīt jebkura iestāde. 
Budžeta likuma projektu apstiprina Saeima, un tāpēc juridiski iestādes 
pakļautības forma nemaina finansu līdzekļu sadales kārtību. Ministrijas 
ietekme iestādes direktora iecelšanā nedrīkstētu pārsniegt tiesības ieteikt 
kandidatūru. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 29. panta 
pirmajā daļā noteikts, ka Datu valsts inspekciju vada direktors, kuru 
pēc tieslietu ministra priekšlikuma amatā ieceļ un no amata atbrīvo 
Ministru kabinets. 

Direktīvas 28. panta struktūra veido izpratni par datu apstrādes uzrau
dzības iestādes funkcionālās neatkarības statusu: 

1) tiek noteikts, ka uzraudzības iestāde ir neatkarīga, veicot tai nodotās 
funkcijas, 

2) tiek uzskaitīti galvenie uzdevumi un pienākumi (iestāde darbojas 
tikai saskaņā ar šīm likumā noteiktajām prasībām), 

3) uzraudzības iestādes lēmumus var pārsūdzēt tiesā. 

Lai saskaņā ar Latvijas tiesību sistēmu ievērotu Direktīvas prasības 

138 

attiecībā uz Datu valsts inspekcijas funkcionālo neatkarības statusu, ir 

jāparedz, ka: 

1) Datu valsts inspekcija tiek izveidota, pamatojoties uz likumu. 

(Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums paredz Datu valsts 

inspekcijas izveidi.) 

2) Datu valsts inspekcija ir juridiska persona, kas atrodas kādas 

ministrijas pārraudzībā. 

3) Likumā saskaņā ar Direktīvu ir precīzi noteikti Datu valsts inspek

cijas uzdevumi un pienākumi personas datu aizsardzības jomā. 

4) Datu valsts inspekcijas direktoru amatā apstiprina vismaz LR 

Ministru kabinets. 
5) Datu valsts inspekcijas institucionālo pārraudzību veic ministrs. 

6) Datu valsts inspekcijas lēmumus (administratīvos aktus) var 

pārsūdzēt tiesā. 

Šīs prasības Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumā ir 

ievērotas. 

Latvijā pārraudzības statuss ietekmē arī iestādes funkcionālās neat
karības apjomu, jo pārraudzības iestāde var atcelt nelikumīgus lēmumus. 
Tas būtu pretrunā ar Direktīvas prasībām. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma projekta redakcija 
pirms tā izskatīšanas Saeimā trešajā lasījumā paredzēja, ka tikai Datu 
valsts inspekcijas atteikumu reģistrēt personas datu apstrādes sistēmu 
var pārsūdzēt tiesā, nenorādot, kādā kārtībā varētu pārsūdzēt pārējos 
Datu valsts inspekcijas lēmumus. Pārējo lēmumu pārsūdzībā būtu 
jāievēro "Administratīvo aktu procesa noteikumi". Saskaņā ar minēto 
noteikumu 7 4 . punktu adresāts administratīvo aktu var apstrīdēt nākamajā 

augstākajā iestādē. Tiesību normās var būt noteikta arī cita iestāde, kurā attiecīgais 

administratīvais akts var tikt apstrīdēts. Tātad, ja Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā attiecībā uz citiem Datu valsts inspekcijas lēmumiem 
nebūtu noteikta cita pārsūdzības iestāde, lēmumu var pārsūdzēt Tieslietu 
ministrijā. T o m ē r tas būtu pretrunā ar Direktīvu, jo iespēja tieši tiesai 
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kā augstākstāvošai instancei lemt par uzraudzības iestādes lēmumiem ir 
viens no datu apstrādes uzraudzības institūcijas funkcionālās neatkarības 
statusa garantiem. Administratīvo aktu procesa noteikumi pieļauj, ka 
tiesību aktā var tikt noteikta cita pārsūdzības kārtība. 

(Pēc šās grāmatas autora ierosinājuma tapa Satiksmes ministrijas 
priekšlikums Saeimas Juridiskajai komisijai izslēgt no likuma projekta 
šādu normu un izveidot jaunu pantu, kas arī tika akceptēts Saeimā, 
balsojot par likuma pieņemšanu trešajā lasījumā, un noteic: Datu valsts 

inspekcijas lēmumus var pārsūdzēt tiesā - Fizisko personu datu aizsardzības 
likuma 3 1 . pants - red. piebilde). 

Datu aizsardzības uzraudzības iestādei saskaņā ar Direktīvu jāparedz 
šādi galvenie uzdevumi: 

1) reģistrēt visas datu apstrādes sistēmas, 

2) uzraudzīt personas datu apstrādes noteikumu ievērošanu, 

3) pieņemt lēmumus un izskatīt sūdzības, kas saistītas ar personas 

datu aizsardzību, veikt pasākumus un darbības, kas sekmē perso

nas datu aizsardzības noteikumu ievērošanu un informētību par 

I 
Direktīva norāda arī pilnvaru minimumu, kas nepieciešams, lai 

attiecīgos uzdevumus varētu reāli veikt: iestādei jābūt apveltītām ar 

1) izmeklēšanas tiesībām, kas ietver sevi pilnvaras piekļūt datiem, kuru apstrāde 

tiek veikta, un tiesības saņemt visu iestādei nepieciešamo informāciju. 

2) tiesībām iesniegt tiesās prasības par likumu pārkāpumiem. 

Direktīvā minētās datu aizsardzības iestādes pilnvaras ir tikai mini- I 

mums, un dalībvalstis savos likumos var paredzēt arī plašākas uzraudzības 
iestādes tiesības. Piemēram, Somijas datu uzraudzības iestādei - Datu 
aizsardzības ombudsmenam - ir tādu likuma projektu iesniegšanas 
tiesības, kas skar datu aizsardzības jomu. 2 3 8 

Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 29. panta 
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trešo daļu Datu valsts inspekcijas pienākumi personas datu aizsardzības 

jomā ir šādi: 

1) nodrošināt valstī personas datu apstrādes atbilstību šā likuma 

prasībām; 

2) pieņemt lēmumus un izskatīt sūdzības, kas saistītas ar personas 

datu aizsardzību; 
3) reģistrēt personas datu apstrādes sistēmas; 

4) ierosināt un veikt darbības, kas vērstas uz efektīvāku personas datu 

aizsardzību; 

5) kopīgi ar Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekciju lemt par perso
nas datu apstrādes sistēmas nodošanu valsts arhīviem glabāšanā. 

Minētā panta ceturtajā daļā noteiktas arī Datu valsts inspekcijas 

tiesības personas datu aizsardzības jomā: 

1) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez maksas saņemt no fizis

kajām un juridiskajām personām inspekcijas uzdevumu veikšanai 

nepieciešamo informāciju; 

2) veikt personas datu apstrādes sistēmas pirmsreģistrācijas pārbaudi; 

3) pieprasīt datu bloķēšanu, kļūdainu vai nelikumīgi iegūtu datu iz

dzēšanu vai iznīcināšanu, noteikt patstāvīgu vai pagaidu aizliegumu 

datu apstrādei; 

4) iesniegt tiesā prasību par šā likuma pārkāpumiem. 

Pie tam Fizisko personu datu aizsardzības l ikuma nākamais -

3 0 . pants - nosaka arī Datu valsts inspekcijas direktora un viņa piln

varoto inspektoru tiesības, lai izpildītu iepriekš minētos pienākumus. 

Datu valsts inspekcijas direktoram un viņa pilnvarotiem inspektoriem, 

uzrādot dienesta apliecību, ir tiesības: 

1) brīvi apmeklēt jebkuras nedzīvojamās telpas, kurās atrodas perso

nas datu apstrādes sistēmas, un sistēmas pārziņa pārstāvja klātbūtnē 
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veikt nepieciešamo pārbaudi vai citus pasākumus, lai noteiktu per 
sonas datu apstrādes procesa atbilstību likumam; 

2) pieprasīt rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumu no jebkuras 
fiziskās vai juridiskās personas, kas saistīta ar personas datu 
apstrādi; 

3) pieprasīt, lai tiek uzrādīti dokumenti un sniegta cita informācija, 
kas attiecas uz pārbaudāmo personas datu apstrādes sistēmu; 

4) pieprasīt personas datu apstrādes sistēmas, jebkuras tās iekārtas 
vai informācijas nesēja pārbaudi un noteikt ekspertīzi pārbaudāmo 
jautājumu izpētei; 

5) ja nepieciešams, savu pienākumu izpildes nodrošināšanai pieaicināt 
tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekus; 

6) ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt tiesībaizsardzības iestādēm 
materiālus vainīgo personu saukšanai pie atbildības. 

Direktīvā minētas arī citas apstrādes uzraudzības institūcijas tiesības: 
8. panta ceturtā daļa noteic, ka sabiedrības interesēs ar likumu vai datu 

apstrādes uzraudzības institūcijas lēmumu dalībvalstis var atļaut sensitivo datu 

apstrādi, nodrošinot attiecīgus aizsardzības pasākumus. Šajā gadījumā apstrādes 
uzraudzības institūcijas lēmums nav domāts kā visām fiziskām un 
juridiskām personām saistošs noteikums, kas kādā veidā papildinātu 
likumu, bet gan konkrēts gadījums, ko izskatot, institūcija pieņem 
lēmumu atļaut sensitīvu datu apstrādi, un nosakot attiecīgus apstrādes 
noteikumus. Šis jautājums jāizlemj dalībvalstīm. Latvijā Datu valsts 
inspekcijai šādas tiesības nav noteiktas. 

Dažās valstīs, piemēram, Ungārijā, noteikts, ka datu aizsardzības 
uzraudzības iestāde nodarbojas arī ar informācijas atklātības ievēro
šanu.2 3 9 Tomēr šāda atkāpe neatbilst iestādes funkcionālās neatkarības 
statusam. 

Saskaņā ar Direktīvu par katru datu apstrādi sistēmas pārzinim pirms 

tās uzsākšanas ir jāinformē datu apstrādes uzraudzības institūcija. Datu 

aizsardzības iestāde izskata pieteikumu par plānoto datu apstrādi, kurā 

sistēmas pārzinim jānorāda datu apstrādes mērķi, termiņš un cita saistītā 

informācija. Datu aizsardzības iestāde var atļaut vai aizliegt personas 

datu apstrādi. 

Arī Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums paredz šādu 

kārtību, kas atbilst Direktīvas prasībām: visas valsts un pašvaldību insti

tūcijas, citas fiziskās un juridiskās personas, kas veic vai vēlas uzsākt personas 

datu apstrādi un veido personas datu apstrādes sistēmas, reģistrē tās (..), ja 

likumā nav noteikts citādi ( 2 1 . panta pirmā daļa). Saskaņā ar minētā panta 

otro daļu nav jāreģistrē personas datu apstrāde, ko sabiedriskās drošības, 

noziedzības apkarošanas vai valsts drošības un aizsardzības jomā veic 

speciāli ar likumu pilnvarotas institūcijas. 

Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 22. pan

tu personas datu apstrādes sistēmas iesniedzamajā reģistrācijas pietei

kumā Datu valsts inspekcijai jānorāda šāda informācija: 

1) institūcijas vai personas (sistēmas pārziņa) nosaukums (vārds, 

uzvārds), reģistrācijas kods, adrese un tālruņa numurs; 

2) sistēmas pārziņa pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

adrese un tālruņa numurs; 
3) personas datu apstrādes sistēmas darbības tiesiskais pamats; 

4) kādus personas datus ietvers sistēma, kādiem mērķiem tā paredzēta 

un kāds būs personas datu apstrādes apjoms; 

5) datu subjektu kategorijas; 
6) personas datu saņēmēju kategorijas; 

7) paredzētais personas datu apstrādes veids; 

8) plānotais personas datu iegūšanas veids un to kvalitātes kontroles 

mehānisms; 

9) citas datu apstrādes sistēmas, ar kurām būs saistīta reģistrējamā sistēma; 

10) kādus personas datus no reģistrējamās sistēmas varēs iegūt saistītās 

sistēmas un kādus datus reģistrējamā sistēma varēs iegūt no saistī

tajām sistēmām; 
11) veids, kādā reģistrējamās sistēmas dati tiks nodoti citai sistēmai; 

12) fiziskās personas identifikācijas kodi, kādi tiks lietoti reģistrējamā 

sistēmā; 
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1 3 ) veids, kādā notiks informācijas apmaiņa ar datu subjektu; 

14) kārtība, kādā datu subjekts ir tiesīgs saņemt informāciju par sevi, 

kā arī citu šā likuma 8. un 9. pantā minēto informāciju; 

1 5 ) personas datu papildināšanas un atjaunošanas kārtība; 

1 6 ) tehniskie un organizatoriskie pasākumi, kas nodrošina personas 
datu aizsardzību; 

17) kādi personas dati tiks nodoti citām valstīm. 

Pirms izmaiņu veikšanas iepriekš minētajā informācijā, tās ir 
jāreģistrē Datu valsts inspekcijā. 

Datu valsts inspekcija darbojas kā reģistru reģistrs, kurā atrodas 
informācija par visām valstī esošajām datu apstrādes sistēmām. Likumā 
noteikts, ka Datu valsts inspekcija personas datu apstrādes sistēmu 
reģistrā iekļauj likuma 2 2 . pantā minēto informāciju un reģistrs ir 
publiski pieejams. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
2 4 . panta otrajā daļā atrunāts, ka informāciju par reģistrētajām perso
nas datu apstrādes sistēmām publicē normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā. Fizisko personu datu aizsardzības likumā šī kārtība nav noteikta, 
pantā nav dota ari norāde uz to, vai kārtība jānosaka Ministru kabinetam. 
Jāpieņem, ka informācija jāpublicē oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēst
nesis". 

Saskaņā ar Direktīvu uzraudzības iestādes darbinieki arī pēc aiziešanas 

no darba nedrīkst izpaust informāciju (professional secrecy), kas viņiem 

bijusi pieejama, veicot pienākumus. Latvijas Fizisko personu datu aiz

sardzības likuma 3 0 . panta otrajā daļā noteikts: reģistrēšanā un pārbaudēs 

iesaistītie Datu valsts inspekcijas darbinieki nodrošina reģistrācijas un 

pārbaužu gaitā iegūtās informācijas neizpaušanu, izņemot publiski pie

ejamo informāciju. Šis aizliegums ir spēkā arī pēc tam, kad darbinieks 

beidzis pildīt amata pienākumus. Šā panta norma pieņemta saskaņā ar 

Direktīvu. Jāuzsver, ka saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu 

aizsardzības likuma 2 4 . pantu publiski pieejama ir 2 2 . pantā minētā 

informācija, kas noteiktā kārtībā reģistrēta Datu valsts inspekcijā. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums precizē personas 
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datu apstrādes uzsākšanas kārtību turpmākajās 2 2 . panta daļās: Datu 

valsts inspekcija pirms personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas 

veic šīs sistēmas personas datu apstrādes pārbaudi. Reģistrējot personas 

datu apstrādes sistēmu, Datu valsts inspekcija izsniedz sistēmas pārzinim 

vai viņa pilnvarotajai personai personas datu apstrādes sistēmas reģis

trācijas apliecību. 

Saskaņā ar 2 3 . pantu Datu valsts inspekcija var atteikties reģistrēt 

personas datu apstrādes sistēmu, ja: 

1) nav iesniegta visa likuma 2 2 . pantā norādītā informācija; 
2) pārbaudot personas datu apstrādes sistēmu, konstatēti pārkāpumi. 

Datu valsts inspekcijai jābūt apveltītai ar tiesībām piemērot admi

nistratīvos sodus, kas jānosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā. 
Var minēt vēl dažas svarīgas iestādes darbību raksturojošas prasības, 

kas saskaņā ar Direktīvu jāparedz Eiropas Savienības dalībvalstu likumos. 
Viena no tām - uzraudzības iestādei jāpublicē un jādara publiski zināms 
tās darbības pārskats. Tiesiskas valsts izveides pamatā ir ne tikai tāda 
valsts iestāžu rīcība, kas atbilst priekšstatam par demokrātisku valsti, 
bet arī šīs rīcības atspoguļošana un pilnīga informācijas atklātība. Pār
skatam pēc idejas būtu jāatspoguļo iestādes darbība gada laikā, jāanalizē 
tipiskākās problēmas un izskatītās sūdzības. Tomēr arī sabiedrības infor
mēšana, kas izpaužas kā darbības gada pārskata sastādīšana un publi
cēšana, ietilpst datu aizsardzības uzraudzības iestādes pienākumos, kuru 
īstenošanas neatkarību nosaka likums. Līdz ar to neviens nedrīkst nekādā 
veidā iejaukties ar norādēm, kādam no saturiskā vai formas viedokļa 
būtu jāizskatās ziņojumam, ja to nekonkretizē likums. Precizēšanu ne
drīkst izdarīt arī ar LR Ministru kabineta noteikumiem. Tā ir ekskluzīva 
datu aizsardzības uzraudzības iestādes kompetence. Tāda pati inter
pretācija uz pienākumu sniegt ziņojumu par savu darbību Latvijas gadī
jumā attiecas arī uz Valsts cilvēktiesību biroju. 

Viens no jautājumiem datu aizsardzības uzraudzības iestādes neat-
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kārības kontekstā: kam šāds ziņojums ir jāiesniedz? Parasti pārskatus par 
darbu personīgi sniedz saviem priekšniekiem, kas attiecīgi novērtē pa
doto un, ja vadās pēc analoģijas, tad Datu valsts inspekcijai būtu jāsniedz 
darbības pārskats tam, kas apstiprina amatā inspekcijas direktoru. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 29. panta otrajā 
daļā noteikts, ka Datu valsts inspekcija katru gadu sniedz Ministru 
kabinetam ziņojumu par savu darbību un publicē to oficiālajā laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis". 

Minētajā likumā nav noteikts direktora pilnvaru laiks, kam būtu 
jābūt ilgākam par tās institūcijas pilnvarām, kas iestādes vadītāju ieceļ 
amatā. Tas rada iespējas ietekmēt Datu valsts inspekcijas funkcionālo 
neatkarību, ņemot vērā, ka saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu Datu valsts inspekcijas direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata 
Ministru kabinets pēc tieslietu ministra priekšlikuma. Līdz ar to Ministru 
kabineta neapmierinātība ar Datu valsts inspekcijas ziņojumu var būt 
par pamatu šīs inspekcijas direktora atbrīvošanai no amata. 

Nav pareizi noteikt, ka ziņojums par darbību jāiesniedz Ministru 
kabinetam, kas tāpat nedrīkst ietekmēt Datu valsts inspekcijas lēmumus 
un ziņojumu. Šajā gadījumā no situācijas varēja izkļūt un noteikt, ka 
darbības ziņojums ir jādara zināms sabiedrībai un jāpublicē laikrakstā 
"Latvijas Vēstnesis". Direktīva arī nenoteic, ka darbības ziņojums obli
gāti kādam jāiesniedz, jo tad tiek degradēts iestādes funkcionālās neat
karības statuss. Direktīva tikai noteic, ka iestādei regulāri jāsagatavo 
ziņojums par darbību, kas jādara zināms publiski. Latvijas Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma prasība iesniegt oficiālu darbības ziņojumu 
pārskata formā Ministru kabinetam ir pretrunā ar Direktīvu. 

Kā jau iepriekš minēts, ziņojumā var tikt ietverti tipiskākie datu 
apstrādes pārkāpumu raksturojumi ar konkrētu izskatāmo lietu analīzi. 
Šāds darbības pārskats ir vajadzīgs, lai informētu sabiedrību par valsts 
pārvaldes darbību, taču galvenais mērķis ir parādīt datu aizsardzības 
tiesību attīstību, norādīt uz īpašām problēmām un atspoguļot atsevišķus 
procesus. Tādējādi ziņojums var kļūt par pamatu jaunu personas datu 
noteikumu pieņemšanai. Tomēr kāda persona darbības ziņojumā var 
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izlasīt, ka viņa ir pārkāpusi personas datu aizsardzības likumu, kas varbūt 
neatbilst patiesībai. Vai darbības ziņojumu var apstrīdēt? Darbības pārskats 
nav administratīvs akts un to nevar apstrīdēt. Ziņojumā ietverts konsta
tējums. Ja atsevišķas ziņas kā darbības pārskata fragmenti tiek izplatītas 
publiski, tad, protams, saskaņā ar Civillikumu var iesniegt tiesā prasības 
pieteikumu par nepatiesu ziņu atsaukšanu un zaudējumu atlīdzināšanu. 
Svarīgi ir arī konstatēt, kādā veidā šīs nepatiesās ziņas tiek izplatītas -
ja tā ir atsauce presē uz ziņojumu vai ziņojuma pārpublikācija, tas nevar 
būt par prasības pamatu pret masu informācijas līdzekli. 

Eiropas Savienības dalībvalstu uzraudzības iestādēm ir attiecīgi jāsa
darbojas, lai izpildītu likumā noteiktos pienākumus, sevišķi jāsadarbojas 
noderīgas informācijas apmaiņas jomā. 

Ar Beļģijas 1 9 9 2 . gada 8. decembra likumu par personas privātuma 
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Beļģijā nodibināta per
sonas datu aizsardzības komisija, kas veic datu apstrādes uzraudzības 
iestādes funkcijas. Starp citu Beļģijas datu aizsardzības komisija saskaņā 
ar minētā likuma 2 3 . pantu ir Beļģijas Tieslietu ministrijas sastāvā {es-

tablished within the Ministry of Justice) un pat fiziski atrodas Tieslietu 
ministrijas ēkā. Lai arī datu aizsardzības iestādes darbības izdevumus 
sedz Tieslietu ministrija, tomēr komisijas sastāva iecelšanas kārtība un 
darbības pilnvaras principā nodrošina Direktīvas prasību - noteikt datu 
aizsardzības iestādes funkcionālo neatkarību. 

Vāci jā pastāv Federālā datu aizsardzības iestāde un zemju datu 

aizsardzības iestādes. Federālo datu aizsardzības komisāru uz pieciem 

gadiem ievēl Bundestags. Arī Vācijā komisārs ir pakļauts Federālajai 

valdībai. 

Valstīs, kurās ir demokrātiska politiskā sistēma, tiesību ievērošanas 

uzraudzībā liela loma ir ne tikai valsts iestādēm, bet arī sabiedrības 

veiktajai kontrolei, ko īsteno nevalstiskās organizācijas. Arī personas 

datu aizsardzības nolūkos ir nodibinātas vairākas organizācijas ārvalstīs: 

Electronic Privacy Information Center (EP1C), Electronic Frountier Founda

tion (EFF), Privacy International, u .c. 2 4 0 
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2. nodala 

Atbildība par pārkāpumiem 
personas datu aizsardzības jomā 

Par pārkāpumiem personas datu aizsardzības jomā var iestāties 
civiltiesiskā, krimināltiesiskā, administratīvi tiesiskā un disciplinārā 
atbildība. 

Saskaņā ar Direktīvas 2 3 . pantu dalībvalstīm jāparedz, ka katrai personai, 

kas cietusi zaudējumus nelikumīgas datu apstrādes rezultātā vai no jebkuras citu 

darbības, kas neatbilst Eiropas Savienības dalībvalsts likumam, ir tiesības saņemt 
kompensāciju no kontroliera. Kontrolieris var nebūt atbildīgs pilnīgi vai daļēji, ja 

pierāda, ka viņš nav atbildīgs par gadījumu, kas izraisījis zaudējumus. 

Direktīvas 2 4 . pants "Sankci jas" nosaka: dalībvalstis pieņems attiecīgus 

pasākumus, lai nodrošinātu šīs Direktīvas ieviešanu un noteiktu sankcijas par 

saskaņā ar šo Direktīvu pieņemto noteikumu pārkāpumiem, tādējādi uzsverot 
arī publisko tiesību nozīmi Direktīvas īstenošanā. 

Latvijas tiesību sistēma paredz atbildību un sodus noteikt speciālos 
likumos - Krimināllikumā un pagaidām2 4 1 Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā. T ā p ē c Fizisko personu datu aizsardzības likumā 
soda sankcijas nav jāiekļauj. Daudzās valstīs, piemēram, Polijā atbildība 
par personas datu likuma pārkāpumiem noteikta tieši personas datu 
aizsardzības likumā. 

Civiltiesiskā atbildība 
Šajā nodaļā aplūkoti jautājumi par datu apstrādātāja civiltiesisko 

atbildību un datu subjekta tiesībām uz zaudējumu atlīdzību personas 
datu aizsardzības pārkāpumu gadījumos Latvijā. 

Direktīva noteic: katrai personai ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību 

par tās privātās dzīves aizskārumu sakarā ar personas datu apstrādi. 

Datnes sistēmu uzraudzība ir jāveic speciālam sistēmas pārzinim. Katra 

sistēmas pārziņa darbība vai bezdarbība, kas pārkāpj likuma vai LR 

Ministru kabineta noteikumu prasības, var radīt zaudējumus datu sub-
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jektam. Latvijā saskaņā ar Civillikumu atbildība par zaudējumu noda

rīšanu jau vispārīgi paredzēta: katram ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, 

ko viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis - Civillikuma 1 7 7 9 . pants. 

Personas privātās dzīves aizskārums ir morāls kaitējums, kurš ap

draudējis personas nemateriālos labumus (vērtības) un kura dēļ personai 

tiek nodarīts morālais kaitējums 2 4 2. Ar morālo kaitējumu tiek saprastas 

morālas vai fiziskas ciešanas, kas nodarītas ar darbībām vai bezdarbību, 

kura aizskar personai no dzimšanas vai pēc likuma piederošus neman

tiskos labumus (dzīvība, veselība, gods un cieņa, darījumu reputācija, 

personīgās dzīves, personīgā un ģimenes noslēpuma neaizskaramība 

u.tml.). 2 4 3 

Privātās dzīves pārkāpums, it īpaši attiecībā uz personas datiem, vien
mēr būs ārpuslīgumisks pārkāpums - delikts ir izdarīts neatkarīgi no tā, 
vai līgums ar datu subjektu ir (vai nav) noslēgts, un neatkarīgi no tā, 
vai līgums tiek pārkāpts. Personas datu aizsardzības pienākumu un pra
sības nosaka nevis līgums ar datu subjektu, bet gan likums. Līgums par 
datu apstrādi ar datu subjektu nozīmē, ka apstrādātājs saņēmis pie
krišanu konkrētu datu apstrādei un tātad apstrādei ir tiesisks pamats. Ja 
dati tiek apstrādāti pretēji līguma noteikumiem (datu vākšana neat
bilstīgi mērķim u.tml.) - tiek pārkāpts likums, kam saskaņā ar Direktīvas 
prasībām jāreglamentē personas datu apstrādes kārtība. Līgums par per
sonas datu apstrādi tikai nosaka piekrišanu vai nepiekrišanu datu 
apstrādei, konkretizē apstrādājamo datu apjomu un kategoriju, kas ļauj 
konstatēt, vai pārkāpts datu aizsardzības likums un personas tiesība uz 
privātās dzīves aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi. 

Paredzot atlīdzību par morālo kaitējumu, ir jāņem vērā, ka Civillikums 
nedod morālā kaitējuma jēdzienu un ka uz morālā kaitējuma mantisku 

atlīdzību netiek attiecināts vispārējā delikta princips, tas ir, mantisku 

kompensāciju par morālo kaitējumu var pieprasīt tikai likumā minētos 

gadījumos (Civillikuma 2 3 4 9 . , 2 3 5 1 . pants, 2352.a panta trešā daļa, 
2 3 5 3 . pants, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 3 9 . pants, 
1990. gada 20. decembra likuma "Par presi un citiem masu informācijas 
līdzekļiem" 2 8 . pants, 1 9 9 5 . gada 2 4 . augusta "Radio un televīzijas 
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likuma" 3 8 . pants u . c . ) 2 4 4 Minētajos normatīvajos aktos noteikts, ka 
personai ir tiesības saņemt atlīdzību par morālo kaitējumu, kas nodarīts, 
izplatot godu un cieņu aizskarošas ziņas. Taču morālos zaudējumus var 
radīt ne tikai nepatiesas - godu un cieņu aizskarošas informācijas 
izplatīšana, bet arī patiesu personas datu izpaušana vai citāda to apstrāde, 
kuru datu subjekts nav vēlējies pieļaut. Civillikuma 19. nodaļas pirmā 
apakšnodaļa "Prasījumi personisko aizskārumu dēļ" nenosaka atbildību 
par personiskās informācijas aizsardzību. Tātad zaudējumu atlīdzību datu 
aizsardzības pārkāpumu gadījumā varētu pieprasīt vienīgi tad, ja tas ir 
speciāli atrunāts. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 
32. pantā noteikts: ja pārkāpjot šo likumu, personai nodarīts kaitējums 
vai radīti zaudējumi, tai ir tiesības saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu. Likumā 
nav uzsvērts tikai morālais kaitējums, bet kaitējums vispār, kas dod pamatu 
prasīt mantisku atlīdzību arī morālā kaitējuma gadījumā. 

Interesants ir Satversmes 2 8 . panta otrais teikums — Saeimas locekli 

var saukt pie tiesas atbildības, ja viņš, kaut arī amatu izpildot, izplata: 

1) godu aizskarošas ziņas, zinādams, ka tās nepatiesas, vai 

2) godu aizskarošas ziņas par privātu vai ģimenes dzīvi. 

Satversmē skaidri norādīts, ka godu var aizskart arī patiesa informācija 
par personas privāto (vai ģimenes dzīvi) un tas tika konstatēts jau pagā-
jušā gadsimta 20 . gados, izstrādājot Satversmi! 

Sakarā ar ārpuslīgumiskajiem pārkāpumiem rodas svarīgs jautājums 
par civiltiesiskās atbildības līdzekļiem, un šeit jāapspriež jautājums par 
"sistēmas pārziņa" darbības profesionālās darbības obligāto civiltie
sisko atbildības apdrošināšanu. Fizisko personu datu aizsardzības li
kuma projektā šāds zaudējumu segšanas risinājums nav paredzēts. Pie
mēram, saskaņā ar 1 9 9 3 . gada 1. jūnija "Notariāta l ikumu" 2 4 ' profe
sionālās darbības dēļ iespējamā zaudējuma riska obligātā apdrošināšana 
pirms pienākumu pildīšanas uzsākšanas jāveic zvērinātiem notāriem 
(24- - 32. pants). Personas datu bāzes uzraudzība saistīta ar lielu atbildību 
tieši materiālā izteiksmē, un kaut vai tīri tehniskas kļūmes dēļ var notikt 

informācijas noplūde. Personas datu noplūdes dēļ datu subjektiem var 

nodarīt lielus zaudējumus, kuru segšanai pašam sistēmas pārzinim var 

nepietikt līdzekļu. Arī 1 9 9 7 . gada 2 4 . aprīļa likumā "Par prakses 

ārstiem" 2 4 6 1 7. pantā noteikts: prakses ārsta civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas kārtību nosaka LR Ministru kabineta noteikumi. 1 9 9 5 . gada 

2 4 . augusta LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 261 "Prakses ārsta 

noteikumu" 2 4 7 24 . punkts nosaka: prakses ārsta profesionālās darbības 

risks ir obligāti apdrošināms. Prakses ārsta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

nodrošina prasījumus, kas var rasties sakarā ar nepareizu vai kļūdainu profesionālo 

darbību. Prakses ārstu apvienībā vai koppraksē strādājošie ārsti apdrošina kopīgās 

prakses telpas un inventāru. Katrs ārstu apvienības vai kopprakses ārsts apdrošina 

savu profesionālās darbības rezultātā iespējamo zaudējumu risku. Prakses ārsti 

var nodarīt personām miesas bojājumu un cita rakstura deliktus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jāapsver iespēja pakāpeniski noteikt 

sistēmas pārziņa profesionālās darbības obligāto apdrošināšanu, ja apstrā

dājamo datu apjoms pārsniedz zināmu lielumu (datu vienību skaits, ap

strādātāja mērķi, metodes vai citādi). 

Sistēmas pārzinim nav jāatbild par zaudējumiem, kas radušies, 

iestājoties nepārvaramas varas (force majeure) apstākļiem (Direktīvas 

preambulas 5 5 . punkts). 

Krimināltiesiskā atbildība 
Latvijas kriminālkodekss vispār neparedzēja atbildību par pārkā

pumiem, kas tiek izdarīti, glabājot un apstrādājot kaut kāda veida 

informāciju. 

1998. gada 17. jūnija Krimināllikuma 245. pants "Informācijas sistē

mas drošības noteikumu pārkāpšana" nosaka: par saskaņā ar informācijas 

režīmu vai tās aizsardzību izstrādātu informācijas glabāšanas un apstrādes noteikumu 

vai citu informācijas datorsistēmas drošības noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi 

persona, kura ir atbildīga par šo noteikumu ievērošanu, ja tas bijis par iemeslu 

informācijas nolaupīšanai, iznīcināšanai vai bojāšanai vai ja ar to ir radīts cits 

būtisks kaitējums, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar 

piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām. 
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Komentējamā panta dispozīcija ir pārklājoša norma, jo tās piemēro
šana atkarīga no speciāliem normatīviem aktiem vai informācijas 
sistēmas organizācijas izdotām instrukcijām, nolikumiem un citiem do
kumentiem, kuru uzdevums ir noteikt kārtību, lai nodrošinātu infor
mācijas sistēmu drošību. Komentējamā panta speciālais noziegumu 
objekts ir informācijas sistēmu drošība.2 4 8 LR Ministru kabinets 2 0 0 0 . 
gada 2 1 . martā pieņēma noteikumus Nr. 106 "Informācijas sistēmu 
drošības noteikumi" 2 4 9 , kur ir noteikts, kas ir informācijas sistēmas un 
informācijas sistēmas drošība. Šie noteikumi paredz, ka informācijas 
sistēmu organizācijas (valsts vai pašvaldības institūcija, sabiedriskā or
ganizācija vai uzņēmums, kura īpašumā vai valdījumā ir informācijas 
resursi un tehniskie resursi) līdz noteiktam termiņam izstrādā iekšējos 
informācijas sistēmas drošības noteikumus. Pārkāpjot šos iekšējos infor
mācijas sistēmas drošības noteikumus, vainīgai personai būs jāatbild 
pēc Krimināllikuma 2 4 5 . panta, ja tiktu konstatētas visas attiecīgās 
noziedzīga nodarījuma obligātās pazīmes. 

Kā noteikts Krimināllikuma dispozīcijā, tad informācijas aizsardzības 
noteikumi var tikt izstrādāti, lai nodrošinātu noteikta informācijas 
režīma nodrošināšanu. Informācijas režīms ir ar likumiem vai privātas 
gribas aktiem noteikts kādas informācijas kategorijas pieejamības un 
apstrādes apjoms. Katrs privāttiesību subjekts var pēc savas gribas kādai 
informācijai piešķirt zināmu režīmu, izdodot noteikumus, nolikumus 
par tās pieejamības kārtību. Piemēram, uzņēmējsabiedrība apstiprina 
noteikumus, kas noteic, ka informācija par ražošanas apjomiem ir iz
paužama tikai valdības līmeņa darbiniekiem. Tādā pašā veidā likum
devējs, lai saglabātu valstiski svarīgu informāciju, var izdot valsts 
iestādēm saistošus noteikumus, kas nosaka informācijas režīmu. 

Valsts var iejaukties arī privātajā jomā un ierobežot informācijas 
izplatīšanas brīvību, nosakot šīs informācijas izplatīšanas, glabāšanas 
kārtību saskaņā ar obligātiem informācijas sistēmas drošības noteiku
miem. Saskaņā ar Satversmes 116. pantu un "Eiropas Cilvēka tiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas" 10.2. pantu valsts var iero

bežot informācijas brīvību likumā paredzētos gadījumos, lai aiz* 
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sargātu citu cilvēku tiesības un brīvības (..) (Satversmes 1 1 6 . pants), 
( . . ) nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu (Eiropas 
Cilvēka tiesību un brīvību aizsardzības konvencijas 10.2. pants). Lai 

nodrošinātu personas datu aizsardzību, tiek ierobežotas citu personu 

tiesības izplatīt informāciju. Tādā veidā valsts uzliek par pienākumu 
arī privātajam sektoram nodrošināt cilvēka tiesību (uz privāto dzīvi) 
ievērošanu savstarpējās attiecībās horizontālā līmenī. 

Informācijas atklātības likuma 8. pants nosaka: informācija par fiziskās 

personas privāto dzīvi tiek aizsargātas ar Ukumu. Latvijas Fizisko personu 
datu aizsardzības likums noteic, ka ikvienai fiziskajai personai ir tiesības 
uz privātās dzīves aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un ka 
personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai 
identificējamu fizisko personu. Tātad personas datiem ar likumu ir no
teikts zināms aizsardzības režīms un šādas informācijas glabāšanai 
informācijas sistēmās jāizvirza zināmas vispārobligātas drošības prasības. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 26. pants paredz, 
ka personas datu sistēmas aizsardzības obligātās tehniskās un organi
zatoriskās prasības nosaka LR Ministru kabinets. Jāatgādina, ka Di
rektīva uzliek par pienākumu sistēmas pārzinim veikt attiecīgus teh
niskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret 
nejaušu un nelikumīgu iznīcināšanu vai nozaudēšanu, labošanu, neat
ļautu izpaušanu vai pieeju, īpaši tad, ja apstrāde ietver datu pārraidi pa 
datu pārraides tīkliem, kā arī pret visiem citiem nelikumīgiem apstrādes 
veidiem. Minētie pasākumi jāveic, ņemot vērā to izmaksas, un tiem 
jānodrošina aizsardzības līmenis, kas proporcionāls riskam, ko veido 
apstrādes veids un apstrādājamo datu veids. 

Tātad notiek iejaukšanās personu (šajā gadījumā datu apstrādātāju) 
informācijas brīvībā, lai aizsargātu citu personu tiesības. Tādējādi šo 
(Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 26. pantā minēto un 
vēl nepieņemto) LR Ministru kabineta noteikumu neievērošana, ja 
iestātos Krimināllikuma 2 4 5 . pantā minētās sekas, kā arī, konstatējot 
visas citas noziedzīgā nodarījuma obligātās objektīvās un subjektīvās 
puses pazīmes, būtu pamats personas saukšanai pie kriminālatbildības. 
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Krimināl l ikuma 2 4 5 . pantu varēs piemērot personas datu to teh
nisko aizsardzības n o t e i k u m u pārkāpumu gadījumos, kas pieņemti, 
pamatojoties uz Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
Zināmas problēmas gan būtu noteikt, kas ir informācijas nolaupīšana, 
jo normatīvajos aktos nav definēts elektroniskas informācijas jēdziens. Elek
troniskas informācijas nolaupīšana šeit var izpausties vairākos veidos: 
tā tiek "noņemta" no cietušā datu bāzes un tā var palikt attiecīgajā datu 
bāzē, bet vienkārši tiek pārkopēta. 

Patlaban ne Krimināllikums, ne arī Administratīvo pārkāpumu 
kodekss vēl neparedz atbildību par personas datu tiesiskās aizsar
dzības pārkāpumiem - datu apstrāde bez tiesiska pamata, datu kvalitātes 
kritēriju pārkāpumi. Direktīva note ic , ka atbildība jāparedz par per
sonas datu aizsardzības pārkāpumiem vispār, nevis tikai par datu 
aizsardzības tehnisko noteikumu neievērošanu. Saskaņā ar Direktīvas 
24 . pantu nepieciešamas noteikt sodus par datu aizsardzības noteikumu 
pārkāpumiem. 

Administratīvā atbildība 
Nav zināms, vai sakarā ar Fizisko personas datu aizsardzības likuma 

stāšanos spēkā ir paredzēts izstrādāt arī grozījumus Latvijas Adminis
tratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredzētu atbildību par pārkāpumiem 
personas datu aizsardzības jomā. Jebkurā gadījumā par Datu valsts 
inspekcijas likumīgo prasību nepildīšanu var piemērot Latvijas Admi
nistratīvā pārkāpumu kodeksa 175.2 pantu - Kontroles, uzraudzības 
vai izmeklēšanas funkcijas realizējošo valsts institūciju amatpersonu 
likumīgo prasību neizpildīšana. Minētais pants gan neievieš Direktīvas 
2 4 . panta noteikumu Latvijas tiesībās. 

Jāatzīmē, ka tika izstrādāts jauns "Administratīvo sodu likums", kura 

statuss un turpmākā virzība grāmatas autoram pagaidām nav zināma. 

Disciplinārā atbildība 
Sistēmas pārzini var sodīt disciplināri saskaņā ar Latvijas Darba 

likumu kodeksa 2 5 0 1 4 1 . pantu, kurā noteikti ne tikai disciplinārsodi par 
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darba kārtības pārkāpšanu (piezīme, rājiens, atlaišana no darba), bet 

paredzēts, ka "īpaši nolikumi par disciplināro atbildību var paredzēt atsevišķu 

kategoriju darbiniekiem arī citus disciplinārsodus" - kodeksa 1 4 1 . panta otrā 

daļa. Ar īpašiem nolikumiem šeit apzīmēti nolikumi, ko kādreiz pieņēma 

LR Augstākās padomes Prezidijs, piemēram, Nolikums par darba strīdu 

komisiju, kas apstiprināts ar 1 9 9 2 . gada 2. aprīļa lēmumu.2151 Pašreiz 

nolikumu varētu pieņemt LR Ministru kabineta noteikumu formā. 

Latvijas tiesību sistēmas reformas ietvaros, kas paredz Latvijas P S R 

pastāvēšanas laikā pieņemtos kodeksus nomainīt ar jauniem liku

miem, Latvijas Darba likumu kodeksu var aizstāt ar jauniem darba 

likumiem. 

Tā kā personas datu apstrāde attiecas arī uz publisko sektoru (valsts 
un pašvaldības), kur arī nav izslēgta pārkāpumu izdarīšanas iespēja, tad 
disciplināratbildība var iestāties ierēdņiem un ierēdņu kandidātiem -
saskaņā ar 1994- gada 16. augusta likumu "Par ierēdņu disciplinār
sodiem" 2 5 2. Jāpiebilst, ka valsts pārvaldes reformas gaitā var pieņemt 
jaunus likumus par ierēdniecību. Disciplināratbildības jautājumus 
regulēs attiecīgi jauno likumu panti. 

Papildus disciplinārajai atbildībai varētu runāt arī par datu apstrādes 
ētikas kodeksu izstrādi, kurā tiktu noteikti personas datu apstrādes 
morālie principi. Attiecīgo profesiju asociācijām jādomā par jau esošo 
profesionālās ētikas kodeksu (žurnālistu, ārstu, zvērinātu revidentu u.c.) 
papildināšanu ar ieteikumiem personas datu apstrādes jomā. Starp citu, 
Direktīvas 27 . pantā noteikts: 

1. Dalībvalstis un komisija ierosinās uzvedības kodeksu izstrādi, kas veicinātu, 

saskaņā ar šo Direktīvu pierimto Eiropas Savienības dalībvalstu noteikumu 

implementāciju, ievērojot dažādu sektoru specifiskās iezīmes. 

2. Dalībvalstīm jāparedz kārtība, kādā arodbiedrībām un pārējām 

organizācijām, kas pārstāv citas kontrolieru (sistēmas pārziņu - autora piebilde) 

kategorijas, ir tiesības iesniegt kompetentai dalībvalsts iestādei izvērtēšanai šo 

organizāciju izstrādātos nacionālo kodeksu projektus vai nacionālo kodeksu 

grozījumus. 

Dalībvalstīm jāparedz, ka attiecīgā iestāde uzraudzīs šo izstrādāto 
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kodeksu atbilstību likuma noteikumiem. Ja projekts atbilst likuma pra

sībām, iestādei jānoskaidro datu subjektu vai viņu pārstāvju viedoklis. 

2 3 4 Pec Amsterdamas līguma spēkā stāšanās Eiropas Savienības līguma 2 0 5 . EC 
pants. 
2 3 5 Konsolidēts Eiropas Kopienas dibināšanas līgums: tulkojums - Tulkošanas un 

terminoloģijas centrs. - Rīga: Jāņa Sēta, 1999. - 149. - 150. lpp. 
2 3 6 0 6 . 0 2 . 1 9 9 7 . "Ministriju iekārtas likums". 
2 3 7 Lēbers (Loeber) A. D. sadarbībā ar Bišeru I. Ministru kabinets: komentārs 
Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļai "Ministru kabinets". - Rīga: Tiesiskās 
informācijas centrs, 1998. - 102. lpp. 
2 3 8 Privacy and Office of the Data Protection Ombudsman. 

Pieejams: http://www.tietosuoia.fi/engl.html. 2 0 0 0 . gada 23. janvāris. 
2 3 9 The first three years of the Parliamentary Commissioner for Data Protection 
and Freedom of Information. - Budapest, 1998. - p. 27. 
2 4 0 Pieejams: http.7/www.cnet.com/Content/Features/Dlife/Privacy2/ss09.html. 
2000. gada 23. janvāris. 
2 4 1 Tiks pieņemts "Administratīvo sodu likums". 
2 4 2 Bitāns Agris. Civiltiesiskā atbildība uz tās veidi. - Rīga: AGB, 1997. - 122. 
lpp. 
2 4 3 Torgāns K., Grūtups A., Balodis K., Višņakova G., Petrovičs S., Kalniņš E., 
Bitāns A. Latvijas Republikas Civillikuma komentāri: Saistību tiesības ( 1 4 0 1 . -
2400. pants) /Torgāna K. vispārīgā zinātniskā redakcija. - Rīga: Mans īpašums, 
1 9 9 8 . - 6 2 5 . lpp. 
2 4 4 Turpat. 
2 4 5 1993. gada 1. jūnija "Notariāta likums'V/Diena, oficiālais pielikums. - 1 9 9 3 . -
1. janv. - Nr. 2. 

246 1997, g a c ļ a 24. aprīļa likums "Par prakses ārstiem'V/Latvijas Vēstnesis. - 1997. 

- 8 . mai js-Nr. 113. 
2 4 7 1995. gada 24. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 261 "Prakses ārsta 

noteikumi" //Latvijas Vēstnesis. - 1995. - 3 0 . aug. - Nr. 131. 
2 4 8 Ķinis U. Latvijas Krimināllikums un datornoziegumi //Latvijas Vēstnesis. 
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* 2 0 0 0 . gada 2 1 . marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 106 " b i f a « n t o J « 

™ Latvijas Darba likumu kodekss (teksts ar grozījumiem un papildinājumiem). -

Rīga: AFS, 1 9 9 6 . 

» Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidija 1992 2. apnļa lēmums 

"Par Nolikuma par darba strīdu komisiju" apstiprināšanu// Z.ņotajs . -

N r 17 
2" 1994. gada 16. augusta likums "Par ierēdņu disciplinārsodiem'V/Latvijas 

Vēstnesis". - 1994. - 3 0 . aug. - Nr. 101. 

http://www.tietosuoia.fi/engl.html
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VII dala 
* 

Personas datu aizsardzība Latvijā 

1. nodala 

Personas datu aizsardzības likuma nepieciešamība 

Personas datu aizsardzības normatīvo aktu nepieciešamību Latvijā 
nosaka vairāki aspekti. Pirmkārt, Latvijas likumdošanai jāatbilst cilvēk
tiesību dokumentiem saskaņā ar valsts starptautiskajām saistībām. 
Otrkārt, Latvija ir ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā, bet iestāšanās 
šajā organizācijā ir atkarīga no turpmākajiem likumdošanas harmo
nizācijas panākumiem. Treškārt, jāapsver personas datu aizsardzības 
pārrobežu plūsmas nodrošināšana un citi jautājumi. 

Latvijai kā A N O dalībvalstij ir saistoši šādi starptautiskie cilvēk
tiesību dokumenti, kas paredz privātās dzīves aizsardzību: 

1) A N O 1 9 4 8 . gada 10. decembra Vispārējā cilvēka tiesību dek
larācija; 

2) A N O 1966. gada 16. decembra Starptautiskais pakts par pilsonis
kajām un politiskajām tiesībām. 

Kā Eiropas Savienības Padomes dalībvalstij (Latvija kopš 1995 . gada 
februāra ir Eiropas Savienības Padomes dalībvalsts253) Latvijai ir saistoša 
1 9 5 0 . gada 4. novembra "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencija" (Latvijā tā spēkā no 1997. gada 13. jūni ja). 
Iepriekš šajā grāmatā jau t ika atspoguļota minēto starptautisko 
dokumentu loma privātuma aizsardzībā un analizētas attiecīgās normas. 

Latvija ir deklarējusi skaidru vēlmi iestāties Eiropas Savienībā un 
1995 . gada 12. jūnijā Latvijas Republika ir noslēgusi "Eiropas līgumu 
par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, 
no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses"2 5 4 (spēkā no 
1998. gada 1. februāra), kura 1. panta 2. daļā noteikts, ka asociācijas mērķi 

ir nodrošināt piemērotus ietvarus Latvijas pakāpeniskai integrācijai Eiropas 
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Savienībā. Latvija rīkosies virzienā uz šajā ziņā nepieciešamo priekšnosacījumu 

izpildi. Šādi nepieciešamie priekšnoteikumi ir ietverti tā sauktajā "Baltajā 

grāmatā" 2 5 5, kurā atrodama arī 14. nodaļa "Personas datu aizsardzība". 

Nodaļas ievadā teikts: pēdējos gados tehniskais progress informācijas jomā un 

aizvien pieaugošā personas datu apstrāde visdažādākajiem nolūkiem (admi-

nistraūvām pārbaudēm, biznesa mērķiem, zinātniskai izpētei, it sevišķi epide

miologā, statistikai par sabiedrību utt.) ir izraisījuši nepieciešamību aizsargāt 

personas privāto dzīvi jeb, vispārinot, viņa pamatbrīvības un pamattiesības. Lai 

nodrošinātu pilnīgu personas privātās dzīves aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi, ir izveidota jauna juridiska disciplīna, kas tiek dēvēta par "datu 

aizsardzību" (14-2). Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm jāieveido 

Kopienas standartiem atbilstīgi normatīvie akti par personas datu aizsardzību 

(..)• 

Tātad saskaņā ar "Baltās grāmatas"- metodoloģisku ieteikumu kopu

ma likumdošanas saskaņošanai - prasībām Latvijas normatīvajos aktos 

ir jāiekļauj Direktīvas prasības. 

Eiropas Savienības Padome ir pieņēmusi 108. konvenciju "Par fizisko 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisko apstrādi". 

Šī konvencija ir datu aizsardzības starptautisko noteikumu attīstības 

pirmsākumi, un šobrīd dokumentam nav īpaši liela nozīme. 1 0 8 . kon

vencija nosaka datu aizsardzības principus, kurus sīkāk regulē Eiropas 

Direktīva. Latvijai ir jācenšas iekļaut Direktīvas prasības savā likumā 

par personas datu aizsardzību, tomēr pievienošanās konvencijai nav 

aizliegta. Jāpiebilst, ka 108. konvencijai var pievienoties, ja ir izveidota 

un darbojas datu aizsardzības iestāde. Jebkurā gadījumā pievienošanās 

108. konvencijai būtu pozitīvs un simbolisks žests datu aizsardzības vir

zienā. 

Jāpiemin vēl viens aspekts, kas izriet no konvencijas ratifikācijas: 

Eiropas Savienības dalībvalstis un to personas var eksportēt personas 

datus ārpus Savienības robežām tikai tad, ja importētājvalsts nodrošina 

adekvātu aizsardzības līmeni. 1 0 8 . konvencija atšķirībā no Direktīvas 

neaizliedz datu nodošanu uz valstīm, kas nav konvencijas dalībvalstis, 

vai uz valstīm, kurām nav adekvāta aizsardzības līmeņa. 2 5 6 Saskaņā ar 
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12. pantu konvencijas dalībvalsts nevar, tikai pamatojoties uz privātuma 

aizsardzību, aizliegt personas datu plūsmu uz otru dalībvalsti ( . . ) , bet no šā 

noteikuma var atkāpties, ja dati caur kādu no konvencijas dalībvalstīm 

tiek eksportēti uz valsti, kas nav pievienojusies konvencijai. Datu nodo
šana vai nenodošana šeit jāizlemj pašām Eiropas Savienības Padomes 
konvencijas valstīm, turpretī Eiropas Savienības direktīva tieši aizliedz 
dalībvalstīm datu nodošanu, ja personas datu saņēmējvalsts nenodrošina 
adekvātu aizsardzības līmeni. Protams, uz valstīm, kas nav 108. kon
vencijas dalībvalstis, personas datu plūsmu (piemēram, uz Latviju) var 
ierobežot, kas nozīmē arī ekonomiskās aktivitātes ierobežošanu. 

Turpmāk raksturojot privātās dzīves aizsardzību Latvijā, svarīgi ir 
šādi normatīvie akti: 1 9 9 8 . gada 15. oktobrī ar likumu "Grozījumi 
Latvijas Republikas Satversmē" 2 5 7 Latvijas Republikas 1 9 2 2 . gada Sa
tversme tiek papildināta ar sadaļu par cilvēktiesībām, kuras 9 6 . pants 
nosaka: ikvienam ir tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un korespondences 

neaizskaramību. 

Turpretim 100. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, 
kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. 
Cenzūra ir aizliegta. 

Ņemot vērā, ka Satversmes 116. pants nosaka: personas tiesības, kas 

noteiktas Satversmes deviņdesmit sestajā, (..) simtajā (. .) pantā var tikt 

ierobežotas likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, 

demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību, tad, 
lai līdzsvarotu informācijas brīvības un privātuma aizsardzību, Saeima 
drīkst pieņemt likumu, kas šo informācijas izplatīšanas brīvību var iero
bežot. 

Kā zināms, Latvijā pirms šo Satversmes grozījumu stāšanās spēkā2 5 8 

bija spēkā Latvijas Republikas Konstitucionālais likums "Cilvēka un 

pilsoņa tiesības un pienākumi", kurā arī bija ietvertas dažas normas par 

privātās jomas aizsardzību: 16. pants - personas dzīvoklis ir neaizskarams. 

Nevienam nav tiesību ieiet dzīvoklī bez tajā dzīvojošo atļaujas vai izdarīt kraušanu 

bez tiesneša lēmuma, izņemot gadījumus, kad persona tiek aizturēta nozieguma 

vietā vai ir apdraudēta citu personu dzīvība. 17. pants: valsts garantē kores-
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pondences, telefonsarunu, telegrāfisko un citu sakaru noslēpumu. Šīs tiesības 

var ierobežot ar tiesneša lēmumu, izmeklējot smagus noziegumus. Sā likuma 

3 0 . pants savukārt noteica: katram ir tiesības brīvi iegūt un izplatīt informāciju, 

paust savus uzskatus un idejas mutvārdos, rakstveidā vai jebkurā citā veidā. Šo 

tiesību īstenošanu nedrīkst ierobežot ar cenzūru. Nevienu nedrīkst spiest atklāt 

savus politiskos, reliģiskos, ētiskos vai citus uzskatus, kā arī izpaust savu partijas 

piederību. 

No citētā 16. un 17. panta satura un būtības diemžēl redzams, ka 

tiesību normas Latvijā līdz Satversmes papildināšanai ar sadaļu par cil

vēktiesībām neaizsargāja personas privāto dzīvi atbilstīgi starptautis

kajiem standartiem, un normas, kas regulēja atsevišķus privātās dzīves 

aizsardzības aspektus, vispār neparedzēja privātās dzīves neaizskaramību 

kā tādu, protams, neparedzēja arī personiskās informācijas (personas 

datu) aizsardzību. Zināms sakars ar personas datu aizsardzības normām 

bija minētā konstitucionālā likuma 3 0 . panta trešajam teikumam, jo 

informācija par politiskajiem un citiem uzskatiem ir viens no personas 

datu veidiem (sensitīvie dati). Tādējādi, kamēr nav spēkā šādi datu 

aizsardzības akti, Latvijā savu personisko informāciju (personas datus) 

var aizsargāt, vienīgi griežoties tiesā. Kamēr nebija stājušies spēkā 

1998 . gada 15. oktobra grozījumi Satversmē (sadaļa par cilvēktiesībām), 

personas varēja griezties tiesā, atsaucoties uz jau minētās Eiropas Sa

vienības Padomes konvencijas 8. pantu, kurš garantē privātās dzīves 

neaizskaramību un kuram bija augstāks spēks par Latvijas Republikas 

Konstitucionālā likuma "Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi" 2 5 9 

1 6 . un 17. pantu (tajos privātās dzīves neaizskaramība tieši nebija 

garantēta) un šā paša likuma 3 0 . pantu, kas papildus atļauj lielāku 

brīvību iejaukties privātuma jomā, ņemot vērā, ka šīs ierobežojošās 

normas nav. Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Republikas starptau

tiskajiem līgumiem" 2 6 0 13. pantu: ja starptautiskā līgumā, kuru Saeima ir 

apstiprinājusi, paredzēti citādi noteikumi nekā Latvijas Republikas likumdošanas 

aktos, tiek piemēroti starptautiskā līguma noteikumi. 

Kaut gan par labvēlīgu iznākumu varēja rasties šaubas - konvencija 

piemērojama tieši, bet tiesai šis pants būtu jāinterpretē pārāk plaši, pat 
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neņemot vērā, ka Latvijas tiesai jāizmanto tā normas interpretācija, ko 
taisījusi Eiropas Savienības Padomes tiesa2 6 1, tikai piemērojot mūsu valsts 
apstākļiem. Principā Latvijā visās jomās jāpiemēro savi tiesību akti, un 
tikai izņēmuma situācijās, ja ir acīmredzama pretruna starp nacionālo 
tiesību aktu un starptautisko līgumu vai vispārējiem starptautisko tiesību 
principiem, tiek piemēroti pēdējie.2 6 2 Tagad situācija ir citāda: Satver
smes redakcija paredz privātās dzīves neaizskaramību. Tomēr, ja nebūtu 
Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma, tiesa varētu noraidīt 
personas prasību par datu aizsardzību, jo var rasties jautājums, vai 
Satversmes 9 6 . panta norma vispār ietver sevī personas datu aizsardzību, 
tā kā "konstitūcija (latīņu vai. constitutio - lēmums, noteikums) valsts 

tiesībās - ir valsts pamatlikums, kas tikai juridiski nostiprina (..) 

personas tiesiskā stāvokļa pamatus". 2 6 ' Šo garantēto tiesību un pienā
kumu apjomu regulē likums. Privāttiesību jomā pastāv nerakstīts prin
cips: ikviens var darīt visu, kas nav aizliegts. No vienas puses, valsts 
garantē informācijas brīvību un privātās dzīves neaizskaramību, no otras 
puses, kamēr nav tiesību akta, personas, balstīdamās uz iepriekš minēto 
principu, izmanto tikai informācijas brīvību. Ja nav datu aizsardzības 
likuma, Satversmē garantētā brīvība paust un apmainīties ar informāciju 
un tiesība uz privātās dzīves neaizskaramību nav līdzsvarota, jo nav zi
nāms, kādā apjomā personai ir tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, 
vai pareizāk sakot - noteiktais apjoms ir šķietams. 

Privātās dzīves aizsardzību nosaka citas tiesību normas. Tā, piemēram, 
Satversmes 9 5 . pants noteic, ka valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Bet 
9 6 . pantā ir arī noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz mājokļa un korespondences 

neaizskaramību. Krimināllikums2 6 4 paredz atbildību par personas dzīvokļa 
neaizskaramības pārkāpšanu ( 1 4 3 . pants), korespondences, pa teleko
munikāciju tīkliem pārraidāmās informācijas un citas informācijas no
slēpuma pārkāpšanu ( 1 4 4 . pants), goda aizskaršanu ( 1 5 6 . pants), ne
slavas celšanu ( 1 5 7 . pants), goda aizskaršanu un neslavas celšanu masu 
saziņas līdzeklī ( 1 5 8 . pants). 

Bez speciāla likuma personai ir ierobežotas iespējas sevi aizsargāt 
personiskās informācijas jomā. Pastāv gan publiskās, gan privātās datu 
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bāzes u.c. reģistri, kas satur personas datus, bet to aprite ir nekontro
lējama, ja datu subjekts par to nav vienojies civiltiesiskā līgumā datu 
nodošanas brīdī vai nodošanas sakarā. 

Latvijā nav iespējams apzināt personas privātās dzīves pārkāpumus 
attiecībā uz personas datu apstrādi. Tiesu prakse šajā jomā nav pētīta. 
Reālo situācijas apkopojumu mazliet sniedz Valsts cilvēktiesību biroja 
sagatavotie ziņojumi. T ā , piemēram, 1 9 9 9 . gada I ceturkšņa problēmu 
apskatā ir norādīts uz personas kodu izmantošanu ārstniecības personu 
kodu sistēmā, kas apdraud Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijas garantēto privātās dzīves neaizskaramību.2 6 5 

Valsts cilvēktiesību birojs no 1998 . gada 15 . decembra saņēma vairākas 
rakstiskas un mutvārdu sūdzības par jaunu ārstniecības personu kodu 
izmantošanas sistēmu, kas ieviesta no 1 9 9 9 . gada 1. janvāra ar Labklā
jības ministrijas Valsts obligātās veselības apdrošināšanas Centrālā fonda 
rīkojumu. Sistēma paredzēja, ka ārstniecības personām uz rēķintaloniem 
un recepšu veidlapām diploma numura vietā jāuzrāda Iedzīvotāju reģistra 
piešķirtais personas kods. Sūdzības pamatā bija apgalvojumi, ka tādējādi 
pacientiem (privātpersonām) tiek izpausts personas kods bez ārstniecības 
personu piekrišanas. Valsts cilvēktiesību biroja Sūdzību daļas 1 9 9 9 . gada 
pārskats atsevišķi nenošķir sūdzību skaitu par personas privātās dzīves 
aizsardzības pārkāpumiem attiecībā uz personas datu apstrādi. 

Ja nav privātpersonu datu aizsardzības tiesību aktu, informācijas 
sniegšana no datu bāzēm speciāli netiek regulēta, kas dod iespēju per
sonas informāciju no elektroniskajām datu bāzēm izplatīt, ciktāl šo izpla
tīšanu var ierobežot likumdošana par autortiesībām, bet datu subjekts 
šo procesu nevar kontrolēt. Taču, lai aizsargātu personisko informāciju, 
nevar izmantot tiesības prasīt atlīdzību par goda un cieņas aizskaršanu. 
Ja personas dati un pie tam delikāta informācija par personas privāto 
dzīvi tiek publicēta presē, persona nevarēs vērsties pret laikrakstu ar 
civilprasību par goda un cieņas aizskaršanu, ja vien ziņas nav nepatiesas. 
Ir nepatīkami, ka, piemēram, ziņas par kādas personas seksuālo orien
tāciju nonāk laikrakstā. Taču, lai ziņas atsauktu, nepieciešams pierādīt, 
ka publicētās ziņas ir nepatiesas, arī gadījumā, kad faktiski tā nav. 
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Privātās dzīves pārkāpumi vienmēr ir saistīti ar patiesas informācijas 
uzzināšanu2 6 6 un izplatīšanu. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, ka: 

pirmkārt, šīs nodaļas sākumā minētie starptautiskie dokumenti, kas 
garantē cilvēka privātās dzīves neaizskaramību, ir saistoši Latvijas Re-
publikai; 

otrkārt, Eiropas tiesību sistēma ir atzinusi, ka privātās dzīves neaiz
skaramība ietver arī personiskās informācijas jeb personas datu aiz
sardzību; 

treškārt, Latvija izteikusi apņēmību iestāties Eiropas Savienībā; 

ceturtkārt, pienākumu aizsargāt privāto dzīvi nosaka Latvijas konsti
tucionālo tiesību normas (Latvijā pieņemtie grozījumi Latvijas Repub
likas Satversmē - 9 6 . pants) un līdz ar to izveidojas situācija, kad valstij 
ir pienākums aizsargāt personas privāto dzīvi, bet nav šā aizsardzības un 

Satversmes normu iedzīvināšana mehānisma; 

piektkārt, Latvija ir Eiropas Savienības Padomes dalībvalsts; 

sestkārt, personas datu aizsardzības likumdošanas neesamība var 
kavēt personas datu pārobežu plūsmu, 

nodaļas beigās var izdarīt šādus secinājumus: 

1) Latvijā jābūt ar Direktīvas prasībām pilnībā saskaņotam Fizisko 
personu datu aizsardzības likumam; 

2) Latvijai jāpievienojas Eiropas Savienības Padomes 108. konvencijai 
"Par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu auto
mātisko apstrādi", ņemot vērā visas iepriekš minētās rekomendā
cijas par personas datu aizsardzību. 

2. nodala 
» 

Latvijas Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma tapšana 

2 0 0 0 . gada 2 3 . martā Saeimā tika pieņemts Fizisko personu datu 
aizsardzības likums. īsi par likuma projekta tapšanas gaitu. 

1 9 9 8 . gadā Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Informātikas 

departaments, īstenojot 1 9 9 7 . gada 6. augusta "Deklarācijas par LR 

Ministru kabineta iecerēto darbību"2 6 7 2 .3. sadaļas 5. punktu, uzsāka 

informātikas un informācijas aprites aizsardzības likumdošanas izstrādi. 

Ir izveidota darba grupa ar Satiksmes ministrijas 1 9 9 8 . gada 2 7 . marta 

rīkojumu Nr. 34 "Par darba grupas izveidošanu informātikas likum

došanas izstrādāšanai". Fizisko personu datu aizsardzības likuma projektu 

izstrādāja šī izveidotā darba grupa, kurā piedalījās arī grāmatas autors. 

Sākotnēji bija iecerēts vienā likumā apvienot normas, kas regulētu 

gan personas datu aizsardzību, gan normas, kas nosaka informācijas 

atklātību, apvienojot to zem nosaukuma "Informātikas likums". T i k a 

izstrādāts atsevišķs LR Ministru kabineta noteikumu projekts - "Notei

kumi par fizisko personu datu aizsardzību", kuru 1998 . gadā plānoja 

pieņemt Satversmes 8 1 . panta kārtībā un kura pamatā ir Polijas 1997. gada 

2 9 . augusta likums "Par personas datu aizsardzību", Eiropas Cilvēka 

tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, ka arī Direktīva. T o m ē r 

likums netika pieņemts, kā Ministru kabineta noteikumi ar likuma 

spēku, kas, protams, būtu pasteidzinājis to pieņemšanu Saeimā. 

Saeimā tika iesniegts atbilstīgi likumu tehniskai struktūrai pārstrādāts 

minētais LR Ministru kabineta noteikumu projekts, kas ieguva no

saukumu "Fizisko personu datu aizsardzības likums". Likuma projekts 

1 9 9 8 . gada 18. augustā tika akceptēts LR Ministru kabinetā. 2 6 8 6. Sa

eimas 1 9 9 8 . gada 14. oktobra sēdes turpinājumā - 15. oktobrī - likuma 

projekts tika pieņemts pirmajā lasījumā2 6 9, diemžēl 7. Saeimas vēlēšanu 

sakarā šī, tāpat kā visu iepriekšējās Saeimas laika likuma projektu virzība 

iekavējās. 7. Saeimai no jauna bija jāpieņem visi iepriekšējas Saeimas 

likuma projekti, tāpēc Fizisko personu datu aizsardzības likuma projekts 

tika pieņemts otrreiz pirmajā lasījumā 7. Saeimas 1 9 9 8 . gada 3 0 . no

vembra sēdē.2 7 0 Minētais likuma projekts 2 0 0 0 . gada 3. februārī tika 

pieņemts otrajā lasījumā. 

Ņemot vērā integrācijas procesu Eiropas Savienībā, likumam ir jā

atbilst Direktīvas noteikumiem, un no tiem nevar atkāpties. Direktīva 

paredz, ka dalībvalstis personas datu aizsardzību nodrošina, piemērojot 
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tikai savus likumus, kas pieņemti atbilstīgi Direktīvai (4- pants). 

Latvijai svarīgi varētu būt tas, ka Direktīva atsevišķu jautājumu 
atrisināšanu deleģē Eiropas Savienības dalībvalstīm. Ņemot vērā, ka viens 
no šīs direktīvas uzdevumiem ir saskaņot jeb harmonizēt personas datu 
aizsardzības normatīvos aktus Kopienā, var secināt, ka tie jautājumi, kuru 
izlemšana ietilpst dalībvalstu kompetencē, nevar būtiski ietekmēt perso
nas datu aizsardzības režīmu Kopienā kopumā. Tomēr tie jāaplūko un 
jākonstatē, vai to regulēšana, vai neregulēšana Latvijas likumā varētu 
radīt kaut kādas tiesiskas problēmas? Kādi ir šie jautājumi? Beļģijas 
Informātikas un tiesību izpētes centra Namūrā vadītājs īvs Pulē (Yves 
Poullet) atsaucas uz manevrēšanas robežu (margin of manouverabilitry).m 

Direktīvas preambulas 9. punktā paredzēts, ka dalībvalstīm būs zināma 
manevrēšanas robeža, kuras ietvaros šo valstu likumi var atkāpties no 
Direktīvas vai pēc saviem ieskatiem regulēt tos jautājumus, kurus 
Direktīva neregulē. Tādējādi, pieņemot nacionālos likumus par personas 
datu aizsardzību, jāvadās tikai no Direktīvas un Eiropas Cilvēka tiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas prasībām aizsargāt privāto dzīvi. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma izstrādē par pamatu 
(ja neskaita Direktīvu) tika izmantots Polijas likums. Šāda pieeja nebija 
pareiza. Vēlākajos likuma projekta darba variantos vairākkārt tika mai
nīta likuma struktūra un pantu izkārtojums, jo tas jāpiemēro Latvijas 
tiesību sistēmas prasībām un jāsaskaņo ar Direktīvu. Izstrādes gaitā tika 
ņemti vērā ārvalstu ekspertu atzinumi par likuma projekta atbilstību 
Direktīvai, kuru dēļ attiecīgās normas bija nepieciešams labot. Šis process 
liecina, ka, ieviešot jebkuras Eiropas Savienības Direktīvas prasības un 
izstrādājot nacionālo likumu, nedrīkst par galveno pamatu izmantot 
citu valstu pieņemtos likumus, vai, citiem vārdiem sakot, nedrīkst 
"pārrakstīt" citas valsts likumu. Skrīninga procesā tik un tā likuma 
projekts būs jāsaskaņo ar attiecīgās direktīvas normām, nevis ar kādas 
citas valsts likumu, kas izstrādāts, pamatojoties uz tādu vai citādu 
direktīvu. Direktīva par personas datu aizsardzību dod iespējas izmantot 
tā dēvēto manevrēšanas robežu, kuras ietvaros Eiropas Savienības 
dalībvalstu likumi var atkāpties no Direktīvas prasībām. Ja likuma iz-
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strādes gaitā par pamatu izmantos kādas citas valsts likumu, Latvijas 

likumā automātiski tiks iekļautas attiecīgās normas un tās atkāpes no 

Direktīvas, kas bijušas izdevīgas šai valstij. Tādā veidā netiek izmantotas 

iespējas, kas ir izdevīgas Latvijai. 

Svarīgi, protams, ir noskaidrot, pirmkārt, cik tālu valsts var atkāpties 

no Direktīvas normām, un, otrkārt, kādu jautājumu regulēšana atstāta 

dalībvalstu ziņā? 

Attiecībā uz pirmo jautājumu Direktīvas preambulas 10. punkts 

noteic, ka Eiropas Savienības dalībvalstu likumiem ir nevis jāpazemina, 

bet gan jānodrošina augsts datu aizsardzības līmenis visā Kopienā. 

Tātad dalībvalstu pienākums nav arī iekļaut savos l ikumos Direk

tīvai pilnīgi identiskus noteikumus, t a č u šo valstu l ikumu normas 

nedrīkst garantēt zemāku aizsardzības līmeni, n e k ā tas noteikts 

Direktīvā, kas nenoliedz pieņemt arī stingrākas normas. Atsevišķos 

gadījumos stingrāku normu pieņemšana nedrīkst pārkāpt informācijas 

brīvības tiesību, ko arī aizsargā Direktīva. Tāpat Direktīva nosaka 

personas datu aizsardzības minimumu, kurš jāievēro un no kura ne

drīkst atkāpties. 

Attiecībā uz otro jautājumu Direktīva paredz dalībvalstīm tiesības 

to vai kādu citu likuma jautājumu regulēt pēc saviem ieskatiem: 

1) Direktīvas 5. pants noteic, ka dalībvalstīm Direktīvas II nodaļas 

ietvaros ir pienākums daudz precīzāk noteikt datu apstrādes noteikumus, 

saskaņā ar kuriem datu apstrādi var uzskatīt par likumīgu (precīzāk, 

nekā tas ir Direktīvas II nodaļā); 
2 ) 8 . panta otrā daļa, kur regulēti ar sensitivo personas datu apstrādi 

saistītie apstrādes aizlieguma izņēmumi, noteikts, ka sensitivo datu ap
strāde ir aizliegta, izņemot gadījumus, ja datu subjekts ir devis nepārprotamu 

piekrišanu (explicit consent). Eiropas Savienības dalībvalstu likums var 
paredzēt, ka datu subjekta piekrišana nav pamats sensitivo datu ap
strādei, kura vispār ir aizliegta. Latvijā saskaņā ar Fizisko personu datu 
aizsardzības likumu sensitivo datu apstrāde ir aizliegta, izņemot gadīju
mus, kurus Direktīva atļauj ietvert Eiropas Savienības dalībvalsts likumā; 

3) 8. panta otrās daļas b) punkts atļauj sensitivo datu apstrādi, ja 
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tas noteikts dalībvalsts darba likumos. Jākomentē, ka arī darba likumi 
sakarā ar iestāšanos Eiropas Savienībā Latvijā tāpat ir jāsaskaņo jeb 
jāharmonizē 2 7 2. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums paredz 
šo izņēmumu; 

4) 8. panta ceturtā daļa noteic, ka sabiedrības interesēs ar likumu vai ar 

datu apstrādes uzraudzības institūcijas lēmumu Eiropas Savienības dalībvalstis 

var atļaut sensitivo datu apstrādi, nosakot papildu izņēmumus no jau Direktīvas 

8. pantā minētajiem, ja tiek nodrošināta attiecīga aizsardzība. Latvijā Datu 
valsts inspekcijai nav dotas tiesības lemt par sensitīvu personas datu 
apstrādes atļaujas izsniegšanu, taču papildus ir noteikti izņēmuma ga-
dījumi, kad valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas var pieprasīt 
izdot datus, ja to paredz citi likumi; 

5 ) 8 . panta piektā daļa noteic, ka Eiropas Savienības dalībvalstis var 
paredzēt, ka personas datu par administrativo sodāmību apstrāde, kā arī civillietu 

spriedumu datu apstrādi drīkst veikt tikai valsts iestādes. Latvijas Fizisko 
personu datu aizsardzības likumā tas paredzēts 12. pantā; 

6) 8. panta septītā daļa noteic, ka Eiropas Savienības dalībvalstis definēs 

noteikumus, pēc kuriem var notikt nacionālo personas identifikācijas vai jebkuru 

citu vispārēji piemērojamu identifikācijas numuru apstrādi. Latvijas Fizisko 
personu datu aizsardzības likums šo jautājumu nereglamentē; 

7) 9. pants noteic, ka dalībvalstis paredzēs izņēmumus Direktīvas 
noteikumiem (II , IV un VI nodaļa) attiecībā uz personas datu apstrādi 
vienīgi žurnālistikas, literārajiem vai mākslinieciskajiem mērķiem, kā 
arī tad, ja privātuma tiesību nepieciešams saskaņot ar informācijas 
brīvību. īstenojot šo prasību, dalībvalstis var izlemt, no kādiem datu 
aizsardzības noteikumiem atkāpties, lai informācijas brīvība netiktu 
ierobežota. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums nosaka at
kāpes no panta, kas reglamentē personas datu apstrādes tiesisko pamatu, 
informācijas sniegšanu datu subjektam, sensitivo datu apstrādi, ja per
sonas datu apstrāde tiek veikta žurnālistikas, mākslinieciskiem vai 
literāriem mērķiem. 

8) Eiropas Savienības dalībvalstis saskaņā ar Direktīvas 13. panta 

otro daļu var paredzēt atkāpes no Direktīvas 12. panta (tiesības iepazīties ar 
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datiem), ja dati tiek apstrādāti tikai zinātniskiem mērķiem un netiek glabāti ilgāk, 

kā nepieciešams, lai apkopotu statistiku. Latvijas Fizisko personu datu 
aizsardzības likums nosaka šādas atkāpes; 

9) datu subjektam ir tiesības apstrīdēt datu apstrādes likumību, ja Eiropas 

Savienības dalībvalstu likumi neparedz citādi - 14 .1 . pants. Latvijas Fizisko 
personu datu aizsardzības likums nosaka kārtību, ka ar sūdzībām par 
likuma pārkāpumiem jāgriežas Datu valsts inspekcijā; 

1 0 ) Direktīvas 18 . pantā noteikti gadījumus, kuros, ja dalībvalstis 
nosaka, datu apstrādes uzraudzības institūcijas informēšana pirms datu 
apstrādes uzsākšanas (apstrādes reģistrācija) var tikt vienkāršota vai 
atcelta, bet tikai Direktīvā noteiktajos gadījumos. Latvijas Fizisko 
personu datu aizsardzības likums neizdala personas datu apstrādes 
sistēmas ar vienkāršotu reģistrācijas procedūru; 

1 1 ) Eiropas Savienības dalībvalstis var paredzēt, ka sistēmas nav 
jāreģistrē, ja to mērķis saskaņā ar likumiem un noteikumiem ir publiski 
sniegt informāci ju. P iemēram, iespējams note ik t , ka LR Vals t s 
Uzņēmumu reģistram nav jāreģistrējas Datu valsts inspekcijā. Latvijas 
Fizisko personu datu aizsardzības likums to neparedz; 

1 2 ) Eiropas Savienības dalībvalsts var noteikt, ka datu apstrādes 
uzraudzības institūcija nav jāinformē par datu apstrādi (izņēmums no 
sensitivo datu apstrādes aizlieguma), kas tiek veikta saskaņā ar Direktīvas 
8.2. (d) pantu. Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības 
likumu jāreģistrē visas sistēmas bez izņēmuma; 

13) Eiropas Savienības dalībvalsts var noteikt, ka atsevišķas vai vi
sas neautomātiskās datu apstrādes sistēmas, kas satur personas datus, ir 
jāreģistrē vai arī jāreģistrē saskaņā ar vienkāršotu procedūru. T a s attiecas 
uz manuāli apstrādājamiem datiem. Latvijas Fizisko personu datu 
aizsardzības likums šajā gadījumā neparedz vienkāršotu procedūru. 

14) dalībvalstīm jāprecizē informācija, kas jānorāda sistēmas pārziņa 
paziņojumā (nedrīkst atkāpties no direktīvā noteiktā minimuma) -
19. pants. Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8. un 
9. pantā ir izvērsti uzskaitīta datu subjektam sniedzamā informācija; 

15) Eiropas Savienības dalībvalstīm jānosaka apstrādes operācijas 
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ar paaugstinātu risku personas tiesībām un brīvībām, un kuras pirms 
apstrādes uzsākšanas ir jāpārbauda. Saskaņā ar Latvijas Fizisko personu 
datu aizsardzības likuma 22. panta otro daļu Datu valsts inspekcija pirms 
personas datu apstrādes sistēmas reģistrācijas veic (visas -autorapiebilde) 

šīs sistēmas personas datu apstrādes pārbaudi; 

16) Direktīvas 2 2. pants atstāj dalībvalstu ziņā noteikt vai nenoteikt 
administratīvo sodu par personas datu apstrādes noteikumu pārkā
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Noslēgums 

Grāmatas noslēgumā parasti tiek izklāstīti konkrēti secinājumi un 

atziņas, taču tā vietā, kā lasītājs jau būs pamanījis, ievadā formulēto 

mērķi un problēmu analīzes rezultāti ir ietverti attiecīgi katras grāmatas 

daļas vai nodaļas nobeigumā. Šāda pieeja ļauj labāk izprast katru 

jautājumu. 

Kopumā jāatzīmē, ka grāmatā izskaidrota privātās dzīves aizsardzības 

nepieciešamība un personas datu institūta izveidošana, kā arī analizēta 

Eiropas Savienības direktīvā 95/46/EC "Par personas aizsardzību attie-

čībā uz personas datu apstrādi un to brīvu apriti" noteiktā personas 

datu apstrādes kārtība. Direktīvas noteikumu komentāros analizēta 

Latvijas Fizisko personas datu aizsardzības likuma atbilstība Eiropas 

Savienības prasībām, kā arī aplūkotas atsevišķu regulējumu ieviešanas 

problēmas Latvijā. Grāmatā mazāk uzmanības veltīts Eiropas Savienības 

dalībvalstu normatīvo aktu analīzei, jo Latvijā vēl nav pieredzes perso

nas datu aizsardzībā, kuru aplūkojot, varētu veikt salīdzinošo analīzi. 

Latvijas Fizisko personu datu aizsardzības likums ir stājies spēkā tikai 

daļēji. 

Ņemot vērā plašo aplūkojamo jautājumu loku, katrai personas d u n 

tiesiskās problēmas analīzei darbā nav atvēlēts pārāk daudz vietas I ai u 

grāmatu var uzskatīt par pirmajām personas datu aizsardzības vadllnljAm 

latviešu valodā,-balstoties uz šo pētījumu, varētu jau sākt .-.ik.ik aplnt i ii 

atsevišķus ar personas datu aizsardzību saistītos aspektus. 
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rācija". Starptautisko līgumu krājums. Apvienotās Nācijas Ņujorka un 
Zenēva, 1 9 9 4 . - I sējums (Pirmā daļa) Universālie līgumi. 

2) 1950. gada 4. novembra "Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencija" un tās papildprotokoli. 

3) A N O 1966. gada 16. decembra "Starptautiskā pakta par pilsoņu un 
politiskajām tiesībām". Starptautisko līgumu krājums. Apvienotās Nācijas 
Ņujorka un Ženēva, 1994. - I sējums (Pirmā daļa). Universālie līgumi. 

4) 12.06.1995. Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas 
Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, 
no otras puses//Latvijas Vēstnesis. - 1995. - 12. sept. - Nr. 138. 

5) 1 5 . 0 4 . 1 9 9 4 . Marakešas līgums " P a r Pasaules tirdzniecības 
organizācijas izveidošanu'V/Latvijas Vēstnesis. - 1998 . - 3 0 . dec. - Nr. 
3 8 8 / 3 9 9 . 
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LR Ministru kabineta noteikumi 

1 ) 13 .06 .1995 . LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 "Adminis

tratīvo aktu procesa noteikumi"//"Ziņotājs". - 1 9 9 5 . - Nr. 14. 

2) 2 4 . 0 8 . 1 9 9 5 . LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 261 "Prakses 

ārsta noteikumi"// Latvijas Vēstnesis. - 1995 . - 3 0 . aug. - Nr. 1 3 1 . 

3) 0 3 . 0 8 . 1 9 9 9 . LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 275 "Kārtība, 

kādā valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību iestāžu rīcībā esošā infor

mācija nododama atklātībai'V/Latvijas Vēstnesis. - 1 9 9 9 . - 10. aug. -

Nr. 2 5 1 . 

LR Ministru kabineta protokollēmumi 

1 ) 3 0 . 0 3 . 1 9 9 9 . LR Ministru kabineta protokollēmums Nr. 2 9 . Nav 

publicēts. Ar protokollēmumu apstiprināts Nacionālās programmas 

"Informātika" kopsavilkums//Latvijas Vēstnesis. - 1 9 9 9 . - 22., 23. , 27. 

un 2 9 . apr. 

2) 18 .08 .1998. Latvijas Republikas Ministru kabineta sēdes protokols 

Nr. 4 5 , 3 4 § . Nav publicēts. 

Ministriju normatīvie akti 

1 2 . 0 3 . 1 9 9 8 . Satiksmes ministrijas noteikumi Nr . 22 "Publiskā 

telekomunikāciju tīkla lietošanas noteikumi Latvijas Republikā"// 

Latvijas Vēstnesis. - 1 9 9 8 . - 27 . marts. - Nr. 8. 

Starptautiskie un ārvalstu dokumenti 

A N O dokumenti 

Ar A N O Ģenerālās asamblejas rezolūciju apstiprinātās "Direktīvas 

attiecībā uz personas datiem automatizētās kartotēkās (datnēs)" 

Eiropas Savienības dokumenti 

1) T h e Maastricht Treaty. 0 7 . 0 2 . 1 9 9 2 . , Officiai Journal., 1 9 9 2 , 

2 9 . 0 7 . 1 9 9 2 , C . 2 3 1 . 
2) 1 9 . 0 6 . 1 9 9 0 . konvencija par 1 4 . 0 6 . 1 9 8 5 . Šengenas vienošanās 
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starp Beniluksa Ekonomiskās Savienības Valdībām, Vācijas Federāciju 

un Francijas Republiku par savstarpēju robežkontroles atcelšanu uz 

kopējām robežām piemērošanu" : 102. - 130. pants. 

3) Eiropas Savienības 1 8 . 0 7 . 1 9 9 5 . konvencija "Par Eiropas Policijas 

nodibināšanu". 

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra direktīva 

95/46/EC par personas datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un to brīvu apriti (Directive 95/46/EC of the European Parliament and 

of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with 

regard to the processing of personal data and on the free movement of 

such data) Official Journal N o . L 2 8 1 , 23/11/1995 p. 0 0 3 1 . 

5) White paper. 0 3 . 0 5 . 1 9 9 5 , C O M ( 9 5 ) 163 final. 

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 1 9 9 6 . gada 1 1 . marta direktīva 

96/9/EC "Par datu bāzu aizsardzību" (Directive 96/9/EC of the Euro

pean Parliament and of the Council of 11 March 1 9 9 6 on the legal 

protection of data bases), "Official Journal" N o . L 0 7 7 , 27/03/1996. P. 

0 0 2 0 - 0 0 2 8 . 

7) Eiropas Savienības Padomes 12 .03.1999. noteikumi "Par Eiropola 

rīcībā esošo personas datu nodošanu trešajām valstīm un trešajām 

personām." Official Journal C 0 8 8 , 30/03/1999 p. 0 0 0 1 . 

8) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gda 13. decembra direktīva 

1999/93/EC "Par elektroniskā paraksta sistēmu Kopienā" (Directive 

1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 De

cember 1999 on a Community framework for electronic signatures) 

Official Journal of the European Communities, L13/12, 1 9 . 0 1 . 2 0 0 0 . 

Eiropas padomes dokumenti 

1) 2 8 . 0 1 . 1 9 8 1 . Convention 108 "for the protection of individuals 

with regard to automatic processing of personal data". 

2) Rekomendācija Nr. 20 R ( 8 5 ) "Par tiešajā mārketingā izmantoto 

personas datu aizsardzību" ( 2 5 . 1 0 . 1 9 8 5 . ) 
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E D S O dokumenti 

1 ) Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows 

of Personal Data: Recommendation of the Council concerning Guide

lines governing the protection of privacy and transborder flows of per

sonal data. 

2) Guidelines for the Security if Information Systems - Recom

mendation of the Counci l Concerning Guidelines for the Security of 

Information Systems 26 November 1 9 9 2 . 
Pieejams: http://www.oecd.Org//dsti/sti/it/secur/prod/e_secur.htm. 

2 0 0 0 . gada 2 3 . janvāris. 

Ārvalstu likumi 

1 ) Norvēģijas 1 9 7 8 . gada 9. jūnija likums Nr. 48 "Par personas datu 

bāzēm". 

2) Beļģijas 0 8 . 1 2 . 1 9 9 2 . likums par personas privātuma aizsardzību 

attiecībā uz personas datu apstrādi. 
3 ) 1 9 9 7 . gada 2 9 . augusta Poli jas likums " P a r personas datu 

aizsardzību". 
4) Slovēnijas likums "Par personas datu aizsardzību". 

5 ) Г р ажд ан с кий к о д е к с Р о с с и й с к о й Фед е р ации . Ч а с т ь 

первая . Принят 30 ноября 1994 г. № 51 — Собрание зако

нодательства РФ . 1994. № 32. Ст . 3301 . 
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2 7 3 Kilian Wolfgang. Introduction into the EC Data Protection Directive/EC 

Data Protectior Directive Interpretation/ Application/ Transparition/ Working 

Conference, (ed) Band 22, ISIBN 3 - 8 7 8 2 0 - 0 9 4 - 3 , 1997. 
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2. pielikums 

Starptautiskās un nacionālās organizācijas 
informācijas sabiedrības izveidei274 

Ārvalstu iestādes 

European Union ( E U ) . 

Pieejams: http://europa.eu.int. 

Information Society Project Office ( I S P O ) . 

Pieejams: http://www.ispo.cec.be. 

DG XIII - Information Society Directorate general. 

Pieejams: http://europa.eu.int/comm/dgl3/index.htm. 

*Internet Fiesta. 

Pieejams: http://www.internet-fiesta.org. 

* I S T Information Society Technologies. 

Pieejams: http://www.cordis.lu/ist/. 

*ESIS European Survey of Information Society. 

Pieejams: http://www.ispo.cec.be/esis/. 

* E I F European Internet Forum. 

Pieejams: http://www.ispo.cec.be/eif/. 

*RISI Regional Information Society Initiativ 1 

Pieejams: http://www.ispo.cec.be/risi/. 

World Intellectual Property Organist 1 ! 1 

Pieejams: http://www.wipo.org. 

*Electronic Commerce 

*Digital Signatures 

274 Pieejams; 2 0 0 0 . gada 2 i. |invll I 

IH5 
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United National Conference on International Trade Law ( U N C I T R A L ) . 

Pieejams: http://www.un.or.at/uncitral. 

•Working Group on Electronic Commerce 

•Working Group on Digital Signatures 

Organisation for Economie Co-operation andDevelopment ( O E C D ) . 

Pieejams: http://www.oecd.org un http://www.oecd.org/dsti/it 

Nevalstiskās un profesionālās organizācijas 

Internet Society ( I S O C ) 

Pieejams: http://www.isoc.org 

E R I S A European Regional Information Society Association 

Pieejams: http://www.erisa.be 

E M F European Multimedia Forum 

Pieejams: http://www.emf.be 

Computer Law Association 

Pieejams: http://cla.org 

Netlaw DE 

Pieejams: http://www.netlaw.de 

Netlaw A T 

Pieejams: http://www.netlaw.at 

E C A R M - Electronic Commerce and Rights Management 

Pieejams: http://www.ecarm.org 

American Bar Association 

Pieejams: http://www.abanet.org 

1 8 6 

*e.g. A B A Project on Internet Jurisdiction 

Pieejams: http://www.kentlaw.edu/cyberlaw 

European Young Bar Association 

Pieejams: http://ourworld.compuserve.com/homepages/eyba/html/ 

intro.htm 

Center for Democracy and Technology 

Pieejams: http://iitf.doc.gov 

Cyberspace Law Institute 

Pieejams: http://www.cli.org 

E F F W e b - The Electronic Frontier Foundation 

Pieejams: http://www.eff.org 

B S A Business Software Alliance 

Pieejams: http://www.bsa.org 

Digital Future Coalition 

Pieejams: http://www.dfc.org 

Internet Law and Policy Forum 

Pieejams; http://www.ilpf.org 

Cyberspace Bar Association 

Pieejams: http://www.cyberbar.net 

Global Cyberlaw Network 

Pieejams: http://www.cyberlaw.se/gc1 n/i mir x. h 1111 

T e c h W e b - The IT Network 

Pieejams: http://www.techwcb.com 

E u R a T I N European Research and Technology Information Network 

Pieejams: http://www.eurat in.net 
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E T I C European Telecommunication Industrial Consortium 

Pieejams: http://www.etic.be 

International Internet User Association 

Pieejams: http://uscities.net/iua 

Internet Software Consortium 

Pieejams: http://www.whew.com/ICA/ 

Internet Alliance 

Pieejams: http://www.internetalliance.org 

Association for Interactive Media 

Pieejams: http://www.interactivehq.org 

Irish Internet Association 

Pieejams: http://www.iia.ie 

Internet Professional Publishers Association 

Pieejams: http://www.ippa.org 

World Organisation of Webmasters 

Pieejams: http://www.world-webmasters.org 

Electronic Commerce Europe 

Pieejams: http://www.ec-europe.org 

European Telework Online 

Pieejams: http://www.eto.org.uk 

3. pielikums 

Periodiskie izdevumi par datortiesībām Internet275 

The Cardozo Electronic Law Bulletin 

Pieejams: http://www.gelso.unitn.it/card-adm/Welcome.html 

Journal of Information Law and Technology 

Pieejams: http://ltc.law.warwick.ac.uk/jilt/default.htm 

International Journal of Law and Information Technology 

Pieejams: http://www.oup.co.uk/inttec/contents/ 

International Journal of Communication Law and Policy 

Pieejams: http://www.digital-law.net/IJCLP 

International Journal of Electronic Commerce 

Pieejams: http://www.cba.bgsu.edu/ijec/ 

J I B C - Journal of Internet Banking and Commerce 

Pieejams: http://www.arraydev.com/commerci/JIIU : 

T h e Information Society Journal 

Pieejams: http://www.slis.indiana.edu/TIS/ 

Revista Electrónica de Derecho Informático 

Pieejams: http://derecho.org/redi 

T e c h Law Journal 

Pieejams: http://techlawjournal.com/weKomc.ht m 

Digital Technology Law Journal 

Pieejams: http://wwwlaw.murdoch.edu.Bll/dtlJ/ 

IT Law Journal 

Pieejams: http://www.iTLawJoum.d.< om 

Pieejams: 2000 . gada 23. janvāris. 
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