
 

PROGRAMMA 

Seminārs personas datu aizsardzības 

speciālistiem - kvalifikācijas 

uzturēšanai* 

 

Datums: 19.03.2019. 

Laiks: 10.00 – 16.30 

 

Vieta: Bauskas iela 58A, Rīga 

(VALDO biznesa centrs),  

2. stāva lielā konferenču zāle 

 

Cena: EUR 100,00 (ar PVN) 

SEMINĀRA LEKTORI Mg.iur. MĀRIS RUĶERS, personas datu aizsardzības speciālists 

GATIS KARLSONS, Ministru kabineta 13.11.2018. noteikumu Nr.690 

autors, arhīvu eksperts 

  

9.45 – 10.00 DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA 

 

10.00 – 11:30 Temati/Māris Ruķers 

Aktuālais personas datu aizsardzības regulējumā: no 

Briseles līdz Rīgai. 

Darbinieku personas datu apstrāde: kāds ir patiesais 

darbinieku datu apstrādes mērķu un tiesisko pamatu 

apjoms? 

Ko nozīmē datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas 

datiem? 

Integrēta personas datu aizsardzība un personas datu 

aizsardzība pēc noklusējuma publiskajos iepirkumos 
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Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 14.novembra 

regula Nr.2018/1807 par satvaru nepersondatu brīvai 

apritei Eiropas Savienībā 

 

 

Diskusija/jautājumi 

 

11.30 – 11.45 

 

KAFIJAS PAUZE 

 

11.45 – 13:15 Temati/Māris Ruķers 

Personas datu apstrādes reģistra veidošana: vai tiešām nav 

jāveido, ja mazāk par 250 darbiniekiem? 

Ko nozīmē tiesības atsaukt savu piekrišanu interneta vidē? 

Privātuma politika un portāla lietošanas noteikumi: vai tas ir 

viens un tas pats? 

Piekrišana sīkdatnēm: kā praktiski jāizskatās mājas lapai? 

Nozaru rīcības kodeksi: Briseles vadlīnijas! Kad būs Ministru 

kabineta noteikumi? 

Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību: ko nozīmē 

Datu valsts inspekcijas apstiprinātais saraksts? 

  

13.15 – 14.00 PUSDIENAS PĀRTRAUKUMS 

 

14.00 – 16.00 Temati/Gatis Karlsons 

Personāla datu un dokumentu glabāšanas termiņu 

problēmas – vai darba attiecību dokumentus glabāsim 10 

vai 45 gadus? Citi saistītie jautājumi.  

 

Temati/Māris Ruķers 

Pārziņu civiltiesiskā atbildība un datu subjektiem nodarītais 

aizskārums.  
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Personas datu aizsardzības speciālistu eksaminācijas 

noteikumi. 

Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo fizisko personu 

datu likumprojekts 

 

16.00 – 16.30 DISKUSIJA/JAUTĀJUMI 

Organizatori patur tiesības veikt nelielas izmaiņas semināra programmā! 

 

Pieteikšanās: 

*Seminārā tiek laipni aicināti piedalīties ne tikai datu aizsardzības speciālisti, bet arī 

jebkurš interesents. 

Pieteikties uz semināru var līdz 2019. gada 15. martam (ieskaitot), nosūtot informāciju par 

dalībnieku (vārds, uzvārds, e-pasta adrese) un rekvizītus rēķina izstādīšanai uz                                            

e-pastu: info@e-risinajumi.lv. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam 

pieteikties savlaicīgi. 

Papildus informācija: 

Pie ēkas pieejama bezmaksas autostāvvieta, ērti nokļūt arī ar sabiedrisko transportu no Rīgas centra 

(autobuss Nr 26., 23., tramvajs Nr 10. Pietura- Skaistkalnes iela). 

mailto:info@e-risinajumi.lv

