
Personas datu aizsardzības speciālista apmācības 

Apmācību plāns: 2020.gada septembris 

1.DIENA 

03.09.2020. Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 
2.stāvā no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību 
kontaktstundas). Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers. 

Laiks Temati  

9.50 Reģistrācija un izdales materiālu izsniegšana 

10.00 Ievads, apmācību organizācija un ar to saistītie jautājumi 

10.15.-11.30 Privātuma aizsardzības regulējuma attīstība pasaulē un Eiropā: kāpēc to 
vajag? Personas datu aizsardzības tiesību regulējums Eiropā un Latvijā. 
Datu aizsardzības reforma Eiropas Savienībā.  
Personas datu aizsardzība Eiropas Savienības institūcijās. 

11.30 KAFIJAS PAUZE 

11.45-13.15 Personas datu aizsardzības jēdzieni, termini un definīcijas – izpratne. 

13.15 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS 

14.00-15.30 Vispārīgās datu aizsardzības Regulas piemērošanas joma. 
Personas datu apstrādes likums.  
Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu apstrādes likums. 
Teritoriālās piemērošanas problēmas un Eiropas Savienības tiesas prakse. 

15.30 KAFIJAS PAUZE 

15.45-17.15 Personas datu apstrādes tiesiskie pamati un ar to saistītie jautājumi. 
Piekrišanas un leģitīmās intereses novērtējuma izpratne. Izņēmumi. 

 

2.DIENA 

04.09.2020. Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 2.stāvā 
no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību kontaktstundas). 
Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers. 

Laiks Temati saskaņā ar Vispārīgo datu  aizsardzības regulu Nr.2016/679 

10.00.-11.30 Personas datu apstrādes principi. Personas datu apstrāde – personas datu 
glabāšana. Personas datu apstrāde parādu piedziņas jomā. 

11.30 KAFIJAS PAUZE 

11.45-13.15 Īpašas kategorijas personas datu apstrāde: tiesiskie pamati un problēmas.  
Automātisku lēmumu pieņemšana un profilēšana. 
Amatpersonas tiesības pieprasīt un saņemt personas datus. 

13.15 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS 

14.00-15.30 Datu subjekta tiesību katalogs. Datu subjekta tiesības uz kompensāciju. 
Privātuma politikas izstrāde: kam tur jābūt? 

15.30 KAFIJAS PAUZE 

15.45-17.15 Personas datu nodošanas uz ārvalstīm un trešajām valstīm – regulējuma 
izpratne. “Privātuma vairoga” sistēma un tās gals. 

 

 

 

 



3.DIENA 

10.09.2020. Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 
2.stāvā no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību 
kontaktstundas). Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers. 

Laiks Temati 

10.00.-11.30 Informācijas sistēmu pamatjēdzieni un izpratne.  
Informācijas sistēmas aizsardzības pamatprincipi un Eiropas Savienības 
“Kiberdrošības direktīva”.  
Tehniskās un organizatoriskās prasības personas datu apstrādē.  
Prasības valsts un pašvaldību informācijas sistēmām. 

11.30 KAFIJAS PAUZE 

11.45-13.15 Praktiskās nodarbības: situāciju analīze un uzdevumi. 
Līgums ar apstrādātāju – vienošanās formas un nosacījumi. 

13.15  PUSDIENU PĀRTRAUKUMS 

14.00-15.30 Personas datu apstrāde pēc noklusējuma. Personas datu apstrādes 
atbilstības novērtējuma veikšana un apspriešanās. Personas datu 
apstrādes reģistrs. Personas datu aizsardzības pārkāpuma paziņošana. 

15.30 KAFIJAS PAUZE 

15.45-17.15 Personas datu aizsardzības uzraudzības sistēma un Latvijas Datu valsts 
inspekcijas tiesības. Eiropas Datu aizsardzības kolēģija. 
Personas datu aizsardzības speciālista statuss, funkcijas un pienākumi. 

 

 

4.DIENA 

15.09.2020. Biroju centrs “VALDO” – Rīgā, Bauskas ielā 58A: lielā konferenču zāle 
2.stāvā no plkst.10.00 līdz plkst.17.15 (8 akadēmiskās nodarbību 
kontaktstundas). Pasniedzējs: mg.iur. Māris Ruķers. 

Laiks Dažādi ar personas datu aizsardzību saistīti temati 

10.00.-11.30 Organizāciju brīvprātīgā sertifikācija. Rīcības kodeksi.  

11.30 KAFIJAS PAUZE 

11.45-13.15 Personas datu aizsardzība un Informācijas atklātības likums. Informācijas 
atkalizmantošana.  

13.15 PUSDIENU PĀRTRAUKUMS 

14.00-15.30 Datu aizsardzība elektronisko sakaru nozarē. Personas datu aizsardzība un 
elektroniskā komercija, komerciālu paziņojumu izsūtīšanas kārtība un 
atbildība. Sīkdatnes. ES Regulas projekts par datu aizsardzību elektronisko 
sakaru nozarē. 

15.30 KAFIJAS PAUZE 

15.45-17.15 Tiesībaizsardzības nolūkiem apstrādājamo personas datu likums.  
Atbildība par Regulas pārkāpumiem. Diskusijas un jautājumi.  

17.15. Noslēgums. Apliecību izsniegšana. 

  


