VISPĀRĪGĀ DATU
AIZSARDZĪBAS REGULA
Kas ir personas dati?

• Ir jābūt noteiktam mērķim,
kāpēc nepieciešama personas
datu apstrāde, kā arī
pamatojumam, ka mērķi var
sasniegt tikai tad, ja tiek
apstrādāti konkrētie personas
dati.
• Regula neattiecas uz
juridisku personu datu apstrādi.

Veselības stāvoklis

Vārds Uzvārds
Reliģija

Biometrijas dati
IP adrese

Foto

lauksaimniekiem,
mežsaimniekiem
un zivsaimniekiem

Svarīgi vienmēr ņemt vērā!

Atrašanās vieta

Personas kods

Daži piemēri

Paradumi

Politiskie uzskati

Kontaktinformācija
Sīkdatnes

Filozoﬁskie uzskati

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir sagatavojis informāciju ar situāciju piemēriem.

1.situācija
LAD prasa personas datus, kas
nepieciešami LAD piešķirtā
uzdevuma izpildei.

2.situācija
Lauksaimnieks savas saimniecības
teritorijā veic videonovērošanu. Vai
to drīkst darīt?

Esi drošs, visi dienestam
iesniegtie dati ir drošībā!

Šādā situācijā piekrišana nevienam nav jāprasa,
bet gan labi redzamā vietā jābūt informatīvai
zīmei, par to, kas veic videonovērošanu,
kontaktinformācijai, u.c. Arī tad, ja kontrolē pie
lauksaimnieka ieradušies LAD pārstāvji, nav
jāprasa viņu piekrišana par video ﬁksāciju ar video
novērošanas kamerām.

3.situācija 4.situācija
Pie lauksaimnieka ierodas persona, kura
liek uzrādīt personu apliecinošu
dokumentu, jo jāpārrunā ﬁnanšu
jautājumi tieši ar konkrēto
lauksaimnieku.
Regula ļauj pieprasīt uzrādīt personu
apliecinošus dokumentus, kā arī kopēt tos tiem,
kuriem šāds pienākums ir noteikts likumā.

Lauksaimnieks piedalās LAD
organizētā pasākumā, kas tiek
ﬁlmēts vai fotografēts.

Lauku atbalsta dienesta
kontrolieri veic ﬁzisko kontroli
pie lauksaimnieka.
LAD ﬁzisko kontroļu laikā neveic papildus
personas datu apstrādi. Tiek apkopota tikai
informācija, kas nepieciešama, lai izvērtētu
saņemtā atbalsta pareizu izmantošanu.

5.situācija 6.situācija
Lauksaimnieks pats izmanto un apstrādā
dažādus personas datus. Kurš ir atbildīgs par to
drošību?

Sabiedrības interesēm vai vēsturiskā fakta ﬁksēšanai
drīkst veikt video un foto iemūžināšanu, par to iepriekš
informējot pasākuma dalībniekus un ļaujot pasākuma
apmeklētājiem paust savu vēlmi nepubliskot viņu datus.
Pats lauksaimnieks pasākuma laikā drīkst veikt video vai
foto ﬁksēšanu un izmantot datus personīgam vajadzībām,
bet iegūtie dati nedrīkst tikt publiskoti bez visu iesaistīto
personu piekrišanas.

7.situācija
Lauku atbalsta dienesta
kontrolieri veic kontroles pie
lauksaimnieka, izmantojot
dronus un satelītattēlus.
Lauku atbalsta dienests, izmantojot
kontrolēs satelītattēlus vai iegūto vizuālo
informāciju ar droniem, neﬁksē nekādus
personas datus. Piemēram, netiek ﬁlmētas
vai fotografētas personas.

Lauksaimnieks pats atbild par personas datu
apstrādes likumību un drošību, ko viņš veic savā
uzņēmumā.

8.situācija
Pie lauksaimnieka ierodas žurnālisti,
lai sagatavotu sižetu par
lauksaimnieka darbu. Tiek veikta gan
fotografēšana, gan video ﬁlmēšana.
Arī žurnālistikas vajadzībām izmantotai
informācijai ir jāatbilst datu aizsardzības
principiem. Žurnālists drīkst gatavot sižetu
sabiedrības interesēs.
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