2018.gada jūlijs
Spēkā stājies jaunais Personas datu apstrādes likums
2018.gada 5.jūlijā, Latvijā stājās spēkā jaunais Fizisko Personu Datu Apstrādes likums (turpmāk –
“FPDAL”), kas aizstāj Fizisko Personu Datu Aizsardzības likumu. Jaunais likums paredz papildus
pienākumus datu aizsardzības jomā, kā arī atkāpes no Vispārīgās Datu Aizsardzības Regulas (turpmāk
– “VDAR”) pienākumiem.
Galvenās atkāpes no VDAR iekļauj datu pārziņu tiesības noteiktās situācijās ierobežot datu subjekta
tiesības, kas paredzētas VDAR saistībā ar personas datu apstrādi. Ierobežojumi attiecas uz datu
apstrādi statistikas, zinātnes vai vēstures pētniecības un arhivēšanas mērķiem sabiedrības interesēs,
žurnālistikas mērķiem kā arī citiem mērķiem, kas saistīti ar valsts interesēm.
Attiecībā uz datu apstrādi informācijas sabiedrības pakalpojumos, salīdzinājumam ar VDAR standartā
noteikto, ir pieņemts samazināt minimālo vecuma slieksni likumīgai piekrišanai. Piekrišana attiecīgajai
datu apstrādei tiks uzskatīta par likumīgu, ja tā saņemta no personas, kas ir 13 gadus veca vai vecāka.
Starp citām izmaiņām, FPDAL maina līdzšinējo kārtību un ļauj par datu aizsardzības speciālistu būt
jebkurai personai, kurai ir zināšanas datu aizsardzības jomā un atbilst kritērijiem, atbilstoši VDAR
noteiktajam. Neskatoties uz to, joprojām tiks uzturēts sertificēto datu aizsardzības speciālistu reģistrs.
FPDAL arī pieskaras tēmai par sistēmu auditu datiem. Atbilstoši likumam, ja datu pārzinim ir pienākums
nodrošināt sistēmas auditācijas pierakstu uzglabāšanu, šie dati ir uzglabājami ne ilgāk kā vienu gadu,
izņemot gadījumus, ja normatīvie akti vai datu apstrādes raksturs nosaka citādi. Papildus ir iekļauts
skaidrojums, nosakot, ka datu pārziņiem nav pienākums saglabāt auditācijas pierakstos informāciju tikai
tādēļ, lai apmierinātu datu subjektu pieprasījumus.
Kā viena no vērā ņemamām izmaiņām FPDAL ir civilprasības noilguma perioda samazināšana par
izdarītajiem VDAR pārkāpumiem. Atbilstoši likumam, datu subjekts var ierosināt prasību 5 gadu laikā no
aizskāruma izdarīšanas brīža vai no dienas, kad aizskārums tiek pārtraukts.
Jaunais Fizisko Personu Datu Apstrādes likums neievieš jaunus datu apstrādes principus, tikai
papildina VDAR, lai izveidotu datu aizsardzības sistēmu nacionālajā līmenī. Neskatoties uz to, atbilstība
datu apstrādē var tikt nodrošināta tikai ievērojot visus normatīvos aktus, tādēļ, gadījumos, kad Latvijas
likums attiecas uz Jūsu personas datu apstrādes darbībām, konsultējieties ar savu vietējo datu
aizsardzības speciālistu, kas Jums palīdzēs ar datu aizsardzības jautājumiem nacionālajā līmenī.
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