
JAUNUMI VISPĀRĪGĀS DATU 

AIZSARDZĪBAS REGULAS PIEMĒROŠANĀ 

 

2019. gada 24. aprīlī aicinām piedalīties seminārā par aktualitātēm personas datu aizsardzībā. Semināru 

vadīs Māris Ruķers, Mg.iur., vadošais personas datu aizsardzības eksperts Latvijā. Seminārā laipni aicināti 

piedalīties visi interesenti! 

Seminārs ļaus salīdzināt un novērtēt, cik daudz Jūsu organizācija ir apzinājusies Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas prasības un to ietekmi praksē, kā arī ļaus izvairīties no sankcijām nākotnē! Seminārā izsniegsim arī 

atsevišķu dokumentu paraugus un uzklausīsim jautājumus, kurus var iesūtīt jau pirms semināra. 

Seminārā skaidrosim: 

 Personāla datu un dokumentu glabāšanas termiņu problēmas – tikko pieņemtie 2016. gada Ministru 

kabineta noteikumi par glabāšanas termiņiem tiks grozīti 

 Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem – kāds ir tiesību mērķis un izpildes robežas? 

 Reģistrēts lietotājs mājas lapā un viņa tiesības tikt izdzēstam - vai ir saistība? 

 Vai sīkdatņu politikai interneta vietnē obligāti nepieciešama piekrišana? 

 Rīcības kodeksi - Eiropas datu aizsardzības kolēģijas rekomendācijas un Latvijas modelis 

 Pārziņa un apstrādātāja statuss deleģētā uzdevuma gadījumā 

 Līgums ar apstrādātāju - forma un saturs 

 Datu subjekta informēšana - uzņēmuma sociālo tīklu konti, privātuma paziņojums un vēl 

 Personas datu aizsardzības speciālistu eksaminācijas noteikumu projekts 

 Patērētāja aktīvo saistību apmaiņa ar kredītbiroju starpniecību un kārtējais likuma grozījumu projekts 

Kredītinformācijas biroju likumā 

 Valsts ieņēmumu dienesta (VID) tiesības pieprasīt informāciju - pārbauda Jūs vai Jūsu sadarbības 

partneri – VID pieprasījumu juridiskās nianses 

 Novērtējums par personas datu aizsardzību - no DVI saraksta līdz novērtējuma programmas rīkam - 

ko un kā darīt? 

Seminārs notiks “Tallink Hotel Riga” Rīgā, Elizabetes ielā 24, konferenču zālē no 10.00 līdz 16.30. Dalības 

maksa: EUR 121,00 (iekļaujot PVN). 

Seminārā nodrošināsim ar mācību materiāliem un kafijas pauzēm. Tiks izsniegts apliecinājums par 

piedalīšanos. 

Interesentus laipni aicinām pieteikties uz semināru elektroniski mūsu mājaslapā www.e-risinajumi.lv, vai 

arī - nosūtot informāciju par dalībnieku (vārds/uzvārds/e-pasta adrese) un organizācijas rekvizītus uz e-

pastu: pieteikumi@e-risinajumi.lv  

Pieteikties var līdz 2019. gada 19. aprīlim (ieskaitot), vai kamēr ir brīvas vietas.  

Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc lūdzam pieteikties savlaicīgi. Ja tiks pārsniegts vietu skaits 

auditorijā, paturam tiesības atteikt dalību tiem dalībniekiem, kuri pieteikušies vēlāk. 
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