Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr. 67223131, fakss 67223556, e-pasts info@dvi.gov.lv, www.dvi.gov.lv

Rīgā
03.07.2018. Nr.1-4.2/1024-N
Uz 29.05.2018. Nr.1-4.2/1274-S
SIA “Cyber Audit”
Raivim Grūbem
raivis@cyberaudit.lv
Par personas datu apstrādes likumīgumu personai sasniedzot 18 gadus
Datu valsts inspekcija (turpmāk – DVI) ir saņēmusi Jūsu 2018.gada 29.maija
elektroniskā pasta vēstuli (DVI reģistrēta 2018.gada 29.maijā ar Nr.1-4.2/1274-S, turpmāk
– vēstule), kurā uzdodat jautājumu par personas datu apstrādes likumīgumu personai,
vispārizglītojošās iestādes audzēknim, sasniedzot 18 gadus, par piekrišanu fotogrāfiju
publicēšanai izglītības iestādes mājas lapā.
Pārzinim personas datu apstrāde (fotografēšana, filmēšana) ir jāveic saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46
EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – VDAR) 6.pantu, kas paredz, ka
personas datu apstrāde ir atļauta, ja tās veikšanai pastāv tiesisks pamats.
VDAR 6.panta 1.punkts noteic, ka apstrāde ir likumīga tikai tādā apmērā un tikai
tad, ja ir piemērojams vismaz viens no turpmāk minētajiem pamatojumiem: a) datu
subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem
nolūkiem; b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei
vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; c)
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu; d) apstrāde
ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses; e)
apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot
pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras; f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās
personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai
pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir
svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
Kā Jūsu vēstulē tika minēts, attiecībā uz nepilngadīgu personu fotografēšanu, ja
apstrādātos datus paredzēts izpaust trešajām personām, jāievēro Civillikuma 177.pantā
noteiktais, proti, līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, tādējādi, lai
veiktu bērnu personas datu apstrādi (fotografēsānu, publicēšanu), ir jāsaņem vecāku
(bērnu likumisko pārstāvju) piekrišana.
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DVI paskaidro, ka gadījumos, kad audzēknis ir sasniedzis pilngadību (18 gadi),
datu pārzinim (izglītības iestādei), lai turpmāk veiktu personas datu apstrādi ir jāsaņem
datu subjekta (audzēkņa) piekrišana.
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*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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