
Datu valsts inspekcija 2022.gada nogalē par Datu Regulas pārkāpumu piemēroja  

naudas sodu EUR 1,2 milj. apmērā.  Lai mazinātu Jūsu soda riskus, sniegsim Datu Regulas 

galveno prasību izklāstu datu apstrādei ar praktiskiem piemēriem 

Par Datu Regulu un tikai svarīgākais! 23.02.2023.  

 Dalības maksas 

23.02.2023. seminārā  

standarta cena* 

 
EUR 90,91 

plus PVN 21% 

Atlaide no 

kopējās cenas 

10% - par 3 un 

vairāk 

dalībniekiem no 

vienas 

organizācijas 

Riga Islande Hotel, Rīgā, Ķīpsalas ielā 2 *Piesakoties pēc 20.02.2023 + 20% no standarta cenas 

  Būsiet laipni gaidīti! Semināra cenā iekļauts: autostāvvieta, slaidi, pareizas 

prakses paraugi, kafija un uzdodas, apliecinājums 
 

Pieteikties: pieteikumi@e-risinajumi.lv  līdz 21.02.2023 (apmeklētāja vārds, uzvārds un rekvizīti rēķinam) vai, pie-

sakieties un apmaksājiet mājas lapā www.e-risinajumi.lv uzreiz. 

12.45 – Dalībnieku reģistrācija, kafija/tēja 

13.10-14.00  

Mg.iur. Māris Ruķers, sertificēts personas datu 

aizsardzības speciālists, SIA “E-sabiedrības 

risinājumi”  valdes loceklis 

Datu apstrāde uzņēmumā: tipiskākās kļūdas un to 

novēršana:  

• Datu apstrādes plānošanas principi (kā iz-

mantos datus, datu glabāšana, incidentu 

pārvaldība, apstrādātāji, datu subjekta in-

formēšana un citi jautājumi) 

• Kāpēc teikums “es piekrītu datu apstrādei” 

ne vienmēr nozīmē, ka šāda piekrišana tie-

šām eksistē Regulas izpratnē?  

• Komerciāli paziņojumi: likums un Datu in-

spekcijas viedoklis 

14.00-15.00 

Mg.iur. Krišjānis Cercens, sertificēts personas datu 

aizsardzības speciālists, SIA “E-sabiedrības 

risinājumi” jurists 

Uzņēmuma interneta mājas lapas darbības 

tipiskākās neatbilstības: privātuma politika, 

sīkdatņu baneri un atrunas mājas lapā: kā ir pareizi 

un, kā nepareizi? 

15.00 Pēcpusdienas kafijas/tējas laiks 

15.20-17.00 Mg.iur. Māris Ruķers 

Regula Nr.2019/1150 par taisnīguma un 

pārredzamības veicināšanu komerciālajiem 

lietotājiem paredzētos tiešsaistes starpniecības 

pakalpojumos 

Jaunākais Eiropas Savienības regulējums digitālajā 

jomā:  Eiropas Savienības Regula Nr.2022/868, 

Nr.2022/1925 un Nr.2022/2065 

Noslēgums plkst.17.00 

Mūs raksturo: 

• Pirmais organizētais seminārs par 

datu aizsardzību: 2001.gadā 

• Regulāras personas datu aizsardzī-

bas speciālistu apmācības no 

2008.gada 

• Regulāra zināšanu pilnveidošana 

ārvalstu konferencēs 

• Semināri personas datu aizsardzī-

bas speciālistu kvalifikācijas pa-

augstināšanai 2 reizes gadā 

• Pašreiz esam konsultanti: Slimību 

profilakses un kontroles centrs”, 

Latvijas investīciju un attīstības 

aģentūra, valsts kultūras iestādēs, 

parādu piedziņas un citās iestādēs 

• Regulas ieviešanas konsultācijas 

vairāk, kā 200 organizācijās 

• Vinnēta lieta Eiropas Savienības 

tiesā 2022.gadā un pēc tam Latvi-

jas Administratīvajā tiesā 

• Valsts prezidents 2022.gadā atdod 

otrreizējai caurlūkošanai likumu Sa-

eimai pēc Māra Ruķera motivēta 

iesnieguma Valsts prezidentam 

• Datu valsts inspekcijas sods mūsu 

klientam EUR 100 000 apmērā at-

celts tiesā 2022.gadā 

 

mailto:pieteikumi@e-risinajumi.lv
http://www.e-risinajumi.lv/

