
Ceļvedis

7 soļi, kā sasniegt 

atbilstību VDAR 

prasībām



Šajā ceļvedī koncentrēti uzzināsiet, kādas ir Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas (VDAR) galvenās prasības, kādi ir būtiskākie 

procesuālie un IT risinājumi, kā arī preventīvie pasākumi, kas 

uzņēmumiem jāveic, lai atbilstu VDAR prasībām viegli. Maziem un 

vidēji lieliem uzņēmumiem IT atbilstību regulas prasībām piedāvājam 

risināt ar Microsoft 365, jo tas iekļauj jau visiem pazīstamos Microsoft

ikdienas darba rīkus un tas ir demokrātisks IT risinājums, ko var 

atļauties ikviens uzņēmums. 

VDAR attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas apstrādā personas datus un 

kas piedāvā preces vai pakalpojumus Eiropas Savienības (ES) 

iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Ierosinātās izmaiņas ir ļoti plašas, un 

tās ietekmē dažādus procesus uzņēmumā, tāpēc šajā ceļvedī esam 

izcēluši 7 nozīmīgākos soļus, ko veikt, lai sasniegt atbilstību:

IEVADS 

1. Leģitīma datu izmantošana; 

2. Datu klasifikācija;

3. Pieeju kontrole;

4. Izmantotie tehniskie resursi; 

5. Datu glabāšana; 

6. Pārraudzība;

7. IT drošība.



1. Leģitīma datu izmantošana
[6., 7., 8. pants]

Jebkuram uzņēmumam ir jābūt pamatotam un likumīgam pamatam, lai

apstrādātu personu datus. Personu datus var izmantot, ja persona ir

piekritusi datu apstrādei, vai saskaņā ar likumu, ja to pieprasa attiecīgās

valsts iestādes. Persona jeb datu īpašnieks ir tiesīgs atsaukt savu

piekrišanu izmantot viņa personas datus jebkurā laikā, un uzņēmumam

un tā sistēmām ir jāspēj reaģēt un apstrādāt šos pieprasījumus.

Uzņēmumi ievāc personu datus dažādos veidos - pierakstot tos, saņemot 

tos no elektroniskām pasūtījuma formām vai e-pastā vai paņemot 

personas pasu kopijas. Ir būtiski šeit atcerēties, ka uzņēmums drīkst 

ievākt tikai tos datus, kas ir patiešām nepieciešami, lai veiktu konkrēto 

pasūtījumu vai pakalpojumu. Piemēram, daži uzņēmumi iegūst personas 

apliecības vai pases kopijas, domājot, ka tas garantē, ka persona ir 

apstiprinājusi personas identitāti, bet šādai rīcībai nav likumīga pamata 

un šāda datu apstrāde nav tiesiska. Tāpat arī uzņēmums var vēlēties 

zināt vairāk par darbinieka veselības stāvokli, viņa dalību arodbiedrībā 

vai politiskajā partijā, ir ļoti ierobežoti gadījumi, kad likums atļauj iegūt 

šāda veida informāciju.

VEICAMĀS DARBĪBAS

Noteikt, kāds ir datu vākšanas 

un lietošanas tiesiskais pamats.

Iegūt personu piekrišanu 

apstrādāt datus un saglabāt to.

Dzēst datus pēc personu 

pieprasījuma.

IETEICAMAIS IT RISINĀJUMS

Microsoft 365 ietver dokumentu 

glabāšanas un pārvaldības sistēmu 

SharePoint Online, kas nodrošinās 

uzņēmumam centralizētu vietu, 

kurā glabājas visi personu dati. 

Datu reģistrā Wisery var tikt glabāti 

personas datu ievākšanas un 

izmantošanas tiesiskais pamats un 

datu apstrādes process. 



2. Datu klasifikācija
[9., 10., 11. pants]

Uzņēmumam ir jāsaprot, kādas kategorijas dati tam ir un kādu drošības 

vai kontroles mehānismu piešķirt katrai no šīm kategorijām. Prakse 

liecina, ka uzņēmuma darbinieki bieži nesaprot, kāda informācija ir 

konfidenciāla, bet kāda informācija ir izmantojama vai pārsūtama, 

piemēriem, kolēģim. Tādēļ ir svarīgi norādīt, kāda veida informācija ir 

īpaši aizsargājama.

Iesakām veidot sekojošas datu kategorijas:

▪ Augsta līmeņa grupas: publisks, konfidenciāls; 

▪ Iespējamā apakšgrupu klasifikācija: komercnoslēpums, iekšējās 

aprites informācija, personas dati, finanšu rādītāji u.c. 

▪ Īpaša kategorija: sensitīvie dati.

VEICAMĀS DARBĪBAS

Izveidot datu kategorijas un 

piešķirt tām atsevišķus drošības 

mehānismus.

Izveidot atslēgvārdus, pēc 

kuriem identificēt personu 

datus uzņēmuma IT sistēmās –

vārds, uzvārds, personas kods, 

adrese, iela utt.

Veidot datu reģistru uzņēmumā, 

kas ir obligāta VDAR prasība. 

IETEICAMAIS IT RISINĀJUMS

Veikt datu manuāla vai 

automātisku marķēšanu uzņēmuma 

IT sistēmās, neatkarīgi no 

dokumentu tipa (e-pasts, 

dokuments u.c.), ko nodrošina 

Microsoft 365 Label Policies un 

Azure Information Protection

Datu klasifikācijas un tās apstrādes 

procesu ērti un viegli varēsiet 

dokumentēt datu reģistrā Wisery. 



3. Pieeju kontrole
[12.–18., 20.-22., 24., 27., 28. pants]

Ir būtiski pārliecināties, ka visiem darbiniekiem nav pieeja visai 

uzņēmuma informācijai un personu datiem. Pieeja jebkuram personu 

datu tipam jābūt piešķirtai tikai gadījumos, ja šie dati ir nepieciešami 

konkrēta darbinieka pienākumu izpildei.

Ja visi dokumenti un sistēmas ir pieejamas visiem uzņēmuma 

darbiniekiem, tad uzņēmums neaizsargā personas datus. Tas ir 

ievērojams trūkums, kas var izraisīt tīšu vai netīšu datu noplūdi, kā arī 

ievērojamus zaudējumus uzņēmumam.  

Piekļuves tiesību sistēma palīdzēs uzņēmumam ierobežot piekļuvi 

personu datiem un datu noplūdes gadījumā pamatot zaudējumu 

atlīdzināšanas prasības vai darbinieka atlaišanu, kā arī pierādīt 

tiesībsargājošajām iestādēm par datu drošības līdzekļu esamību, kas 

var samazināt iespējamā soda apmēru.

VEICAMĀS DARBĪBAS

Piešķirt piekļuvi elektroniskiem 

datiem individuāli katram 

uzņēmuma darbiniekam. 

Veidot lietotāju ID uzņēmuma IT 

sistēmās

Lietot paroles darbinieku darba 

resursiem un izmantotajām ierīcēm 

(e-pasts, dokumentu glabātuves, 

klientu datu bāzes, datori, mobilie 

telefoni). 

Aizsargāt paroles ar multifaktoru

autentifikāciju.

IETEICAMAIS IT RISINĀJUMS

Microsoft 365 risinājumā pieeja 

noteiktām dokumentu mapēm 

vai dokumentiem tiek veidota 

SharePoint Online, savukārt 

obligāta lietotāju ID izveide un 

pieeju piešķiršana konkrētiem 

lietotājiem tiek veikta  Office 

365 Groups, Office 365 Active
Directory (AD).



4. Izmantotie tehniskie resursi 
[24., 26., 28. pants]

Apzināt tos resursus, ko uzņēmums izmanto savā ikdienas darbā ar 

personu datiem, palīdz noteikt, kam un kādi drošības pasākumi ir jāveic. 

Prakse liecina, ka bieži pats uzņēmums nezina, kur un kā darbinieks 

glabā uzņēmuma dokumentus, vai ir aizmirsuši par kādas datu krātuves 

vai servera esamību. 

Neatkarīgi no tā, kur personas dati atrodas, tiem jābūt aizsargātiem. 

Piemēram, darbinieka privātā e-pasta lietošana darba nolūkos nesniedz 

pietiekamu datu drošību, jo tas nav uzņēmuma pārvaldībā un kontrolē. 

Arī izmantojot kādu mākoņpakalpojumu, par kura drošību darbinieks nav 

pārliecinājies, vai izmantojot ierīces bez parolēm, uzņēmuma dati ir 

apdraudēti.

Iespējamie datu resursi - datori, programmatūra, e-pasts, dažādi 

mākoņpakalpojumi un sistēmas, mobilās un portatīvās ierīces (tai skaitā 

darbinieka personīgās), tīkla koplietojamie diski, USB atmiņa u.c.

VEICAMĀS DARBĪBAS

Samazināt izmantoto resursu 

sadrumstalotību un izstrādāt 

izmantojamo resursu 

noteikumus darbiniekiem.

Pārliecināties par uzņēmuma 

izmantoto resursu drošību un 

atbilstību. 

IETEICAMAIS IT RISINĀJUMS

Izvēlēties VDAR atbilstošu datu

operatoru, piemēram – Office 365 e-

pasta un dokumentu glabātuves

vajadzībām.

Centralizēti uzskaitīt un pārvaldīt 

uzņēmuma mobilās ierīces palīdzēs 

Microsoft 365 komponentes Office 365 

Mobile Device Management un Intune.



5. Datu glabāšana
[30. pants]

Dati ir jāglabā atbilstoši uzņēmuma iekšējām procedūrām un saskaņā 

ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Katram informācijas veidam 

ir noteikts uzglabāšanas periods, kas noteikts ar likumu vai tas ir 

atrunāts uzņēmuma iekšējās procedūrās vei noteikumos. 

Neievērojot šāda veida uzglabāšanas noteikumus, uzņēmums var 

saskarties ar naudas sodiem, kas noteikti ar likumu, vai cita veida 

saistībām.

Attiecīgi glabājot informāciju atbilstoši likumam, uzņēmums var 

sniegt dokumentāras liecības par darbībām vai bezdarbību, ja tas 

nepieciešams, piemēram, strīda gadījumā vai tiesā.

VEICAMĀS DARBĪBAS

Nodrošināt tehnisku iespēju 

saglabāt datus nepieciešamajā 

laika periodā.

Kārtot datus pēc kategorijām un 

glabāšanas laika. 

Sekot līdzi, kad beidzas datu 

uzglabāšanas termiņš un datiem 

jābūt dzēstiem.

IETEICAMAIS IT RISINĀJUMS 

Ar Microsoft 365 varēsiet

automatizēti piešķirt datu 

glabāšanas termiņus uzņēmuma 

datiem un iestatīt datu glabāšanas 

politikas ierobežojumus, lai 

automātiski atbrīvotos no 

neizmantojamiem personas 

datiem.



6. Pārraudzība
[24., 26., 28., 30. pants]

Ikviena darbība vai process, kas saistīts ar personu datu apstrādi, ir 

jāreģistrē, jāglabā un jāuzrauga. Uzņēmuma pienākums ir 

nodrošināt un izstrādāt datu apstrādes politiku, to īstenot un 

vajadzības gadījumā pierādīt tiesībsargājošajām iestādēm par šādas 

politikas esamību un ievērošanu. 

Iekšējs juridisks un IT audits var palīdzēt atrast vājās vietas 

uzņēmumu iekšējos procesos un IT drošības sistēmās. Auditu var 

veikt uzņēmums pats vai kā ārpakalpojumu. 

VEICAMĀS DARBĪBAS

Piešķir uzņēmuma darbiniekiem 

vai ārējam datu aizsardzības 

speciālistam pārraudzīt darbības 

ar datiem un to drošību.

Veikt darbinieku apmācību un 

iespēju rast atbildes uz ikdienas 

jautājumiem darbā ar personu 

datiem. 

Veidot datu reģistru uzņēmumā, 

kas ir obligāta VDAR prasība. 

Periodiski veikt iekšējo vai ārējo 

auditu.

IETEICAMAIS IT RISINĀJUMS 

Pārraudzīt datu apstrādi vai, 

piemēram, noskaidrot, kas izsūtīja 

vai izdzēsa konfidenciālu 

informāciju varēsiet veikt ar 

Microsoft 365 komponenti Office 

365 Audit Logs.

E-pastu un dokumentu pārbaudi 

nodrošina Office 365 E-Discovery

un Content Search.

Datu apstrādes procesu ērti un 

viegli varēsiet dokumentēt datu 

reģistrā Wisery. 



7. IT drošība 
[32., 33., 34. pants]

Piekļuvei datiem un datu apstrādei ir jābūt drošai. Ja netiek izmantotas 

pietiekamas drošības sistēmas, un darbinieki nestrādā ar datiem ar 

pienācīgu rūpību, pastāv liels personu datu noplūdes risks. Ja uzņēmums 

vai kāds darbinieks «nopludina» citu personu datus, uzņēmumam ir 

pienākums ziņot par šādu noplūdi valsts iestādēm, kas pārrauga datu 

aizsardzību, kā arī informēt pašu personu kā par to, ka viņa dati ir 

noplūduši. Tā ir likumā noteiktā atbildība gan uzņēmumam kā datu 

turētājam, gan darbiniekam, kas strādā ar šiem datiem.

Ir būtiski, ka uzņēmums veic savas informācijas un datu rezerves kopijas 

vai izmanto kādu datu atjaunošanas risinājumu, jo tādā veidā uzņēmums 

ievēro tiesību aktu prasības attiecībā uz dokumentu glabāšanu.

VEICAMĀS DARBĪBAS

Nodrošināt drošu personas 

datu apstrādi, ieviešot IT 

drošības risinājumus.

Ziņot par drošības incidentiem 

IT administratoram, valsts 

iestādēm, datu īpašniekam. 

Nodrošināt datu atjaunošanas 

risinājumu.

IETEICAMAIS IT RISINĀJUMS 

Ikdienas darbu ar e-pastiem un 

dokumentiem nodrošina Microsoft 

365 iebūvētie un industrijas 

standartiem atbilstošie drošības 

risinājumi. 

Lietotāja ID izveidošana un paroļu 

drošība ir ietverta Microsoft 365 -

Azure Active Directory.



Par Squalio
Squalio ir Latvijas IT uzņēmums, kas nodrošina mākoņpakalpojumu un 

programmatūras licencēšanu, programmatūras pārvaldības un VDAR 

atbilstības pakalpojumus. Squalio ir vadošais Microsoft partneris Baltijā, 

kas palīdz vietējiem uzņēmumiem un organizācijām iegādāties 

vispiemērotākos IT rīkus un programmatūru savām biznesa vajadzībām.

squalio.com


