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Informācijas avoti par mediāciju

1. Vēsture

2. Socioloģija

3. Psiholoģija

4. Etoloģija
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Vēsture, vēsturiskie teksti

1. Piemēram (Folberg, J., 1983; Vinther, J. & Reynolds, T. T., 2021; Mediation. Wikipedia)

1. Šumeri (Mezopotāmija) 

2. Izraēla 

3. Senie Grieķi un Romieši

4. Ķīna (Senā Ķīna)
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Izraēla

▪ Karalis Solomons (1. Ķēniņu grāmata 3:16-28; Judgement of Solomon. Wikipedia)

▪ (16. rinda) Tolaik atnāca divas netiklas sievas pie ķēniņa un nostājās viņa priekšā.
▪ Folkloristi atraduši 22 līdzīgus stāstus visā pasaulē

▪ Īpaši Tālajos Austrumos un Indijā

▪ Stāsts no Tālajiems Austrumiem
▪ 3 dēli, kam tēvs atstāja 17 kamieļus un veca, gudra sieviete par starpnieku 

▪ The walk from "no" to "yes" | William Ury
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Ķīna (Senā Ķīna)

1. Konfūcijs (dzimis 551. gadā p.m.ē., miris 479. gadā p.m.ē.)

1. Harmonija 和 (he) (Läänemets, M. 2022)

1. Saskaņotība sabiedrībā, kurā ir novērstas pretrunas un strīdi

2. Konfūciešu ideāls ... sabiedriskā dzīve jābalsta uz cilvēku morāli un gudrību, nevis 
uz likumu un bailēm no soda.

3. Konfūcija ietekmē mediāciju sāka plašāk lietot un lieto Ķīnā līdz šai dienai (Vinther, J. 
& Reynolds, T. T., 2021)
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1.Senie Grieķi un Romieši

1. Grieķi starpnieku dēvēja kā (Mediation. Wikipedia)

1. Proxenetas

2. Romiešu tiesības, sākot no Justiniāna kopsavilkuma 530.–533. 

1. Atzina mediāciju, lietoja vairākus nosaukumus

1. Internuncius, medium, intercessor, philantropus, 
interpolator, …
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Socioloģija un psiholoģija

1. Triāde (Georg Simmel 1858 -1918) un tās kvalitatīvais
salīdzinājums ar diādi.

1. Piemērs animācija (Heider & Simmel animation 1944)

2. Triangulācija (Bowen Family Systems Theory)

1. Triangulācija ir "process, kurā saspīlētās attiecībās ar divām pusēm 
dabiski tiek iesaistītas trešās puses, lai mazinātu spriedzi".

2. Kad cilvēki nonāk konfliktā ar citu personu, viņi vēršas pie trešās 
puses. Iegūtais trīsstūris ir ērtāks, jo tas spēj noturēt daudz lielāku 
spriedzi, saspīlējums tiek pārnests uz trim cilvēkiem.

3. Karpmana dramatiskais trīsstūris (Karpman, 1968)

1. Vajātājs

2. Upuris

3. Glābējs
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Etoloģija

1. Triadiskā (triadic awareness) apziņa (Waal (2021)

1. Mērkaķiem un pērtiķiem (angl. Ape)

2. Konflikta un samierināšanās cikls (Waal (2021)

1. Konflikts     amierināšanās

1. Balstās uz empātiju 

1. (spoguļneironi atklāti makaku smadzenēs)

3. Starpniecība/mediācija pie šimpanzēm (Waal (2021)

1. “Mediācija“ CPR (2007)
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Replika

1.Kādēļ mediatoram jābūt neitrālam, objektīvam?

Reakcija uz netaisnību



Izmantotie avoti
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• Folberg, J. (1983) Mediation Overview - History and Dimensions of Practice Mediation Quarterly Issue: 1 Dated: (September) Pages: 3-13

• Judgement of Solomon. Wikipedia

• Karpman, S. (1968). Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin, 7(26), 39-43.

• Läänemets, M. (2021) Personāla kommunikācija

• Mediation Wikipedia

• Primates and Me (2007) International Institute for Conflict Prevention & Resolution, Inc.

• The walk from "no" to "yes" | William Ury TED uzstāšanās

• Vinther, J. & Reynolds, T. T. (2021) The History of Mediation and Why It Is Still in Use Today. Mediate.com

• Vecā Derība 1. Ķēniņu grāmata 3:16-28

• Waal, F. B. M. de. (2021) Mama's Last Hug: Animal Emotions and What They Teach Us about Ourselves. Granta.



Paldies par uzmanību!



Supervīzija –
profilakse, diagnostika vai terapija?

Inga Auziņa 



Supervīzijas līmeņi
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1 2 3

PROFILAKSE DIAGNOSTIKA «TERAPIJA»

«Dariet kaut ko»«Ar mani kaut kas nav 
kārtībā»

«Ar mani viss ir 
kārtībā»
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Supervīzijas konteksts

indivīds

komanda

organizācija

joma

pārliecība

profesija

sabiedrība
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Supervīzijas funkcijas

Kvalitātes 
kontrole

Mācību 
process

Atbalsts

Sevis 
apzināšana

Radošā     
telpa

Kopā     
būšana



Inga Auziņa
tel. +371 26482434

epasts: auzinainga@inbox.lv

Paldies par uzmanību!



ADVOKĀTS UN MEDIATORS
Zane Bormane
Mag. iur., zvērināta advokāte un sertificēta mediatore
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Advokāta loma mediācijā I

• Advokāts kā juridiskais atbalsts - kādai no pusēm vai mediatoram

• Sagatavot klientu mediācijai;
• skaidrot procesa un vienošanās nozīmi un sekas;
• pārskatīt sagatavoto vienošanos;
• pārliecināties, vai pušu vienošanās atbilst uzsāktās tiesvedības prasījumiem;
• sniegt atbalstu, ja vienošanās sagatavošanai nepieciešamas speciālas 

juridiskas zināšanas.



Advokāta loma mediācijā II

Advokāta atšķirīgā loma mediācijā kā atbalsta personai 

Advokāta tiesības un pienākumi - izmantot visus likumā paredzētos līdzekļus un metodes, 
aizstāvot un pārstāvot juridisko palīdzību lūgušās personas tiesības un likumīgās intereses? 
/Advokatūras likuma 49. pants/ 
- vai lomu nosaka klienta vienošanās par juridiskās palīdzības veidu? 
- mediācijā pieļaujamie līdzekļi;
- uz vienošanos orientēts «maindsets», kā atšķirīgs domāšanas veids un attieksme;
- advokāta sadarbība;
- mediatoru «ceļa karte» advokātam.
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Advokāta loma mediācijā III

Advokāts kā mediators 

▪ Lietas atrisinājuma panākšana ārpustiesas kārtībā pirms lietas
iztiesāšanas uzsākšanas /Advokātu ētikas kodekss 3.7./

▪ Integrētā mediācija;
▪ Klienta novirzīšana mediācijai:

✓ Ja advokātam nav mediatora iemaņu;
✓ Ja lietā nav iespējams celt juridiskas prasības.



Labie piemēri - dāvinājums
A. Starp Jāni (dēlu) kā apdāvināto un Pēteri (tēvu) kā

dāvinātāju noslēgts Dāvinājuma līgums, saskaņā ar kuru
Pēteris uzdāvinājis Jānim visu sev piederošo mantu -
nekustamo īpašumu; LR Uzņēmumu reģistrā bez
atlīdzības uz Jāņa vārda pārreģistrēta Pēterim piederošā
zemnieku saimniecība, tajā skaitā lopi, tehnika u.c.;

B. Īpašumu nodošana Jāņa rīcībā notikusi, lai būtu iespējams
pretendēt uz ES fonda lauku attīstībai atbalstu jauniem
lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai;

C. Jānis jau 7 gadus faktiski pārņēmis ģimenes īpašumus un
zemnieku saimniecību savā uzraudzībā un apsaimnieko,
strādājot un attīstot saimniecību, kā arī izmantojot Eiropas
savienības atbalstu tās attīstībā;

D. Pēterim ir sieva un vēl 2 meitas (Jāņa māsas), kas vēršas
pie advokāta, lai celtu prasību.

Līdzēji mediācijas procesā vienojās, ka Jānis 10 gadu laikā ar
konkrētiem noteikumiem izmaksā vecākiem un māsām
atbilstošu kompensāciju par iegūtajiem īpašumiem.
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Labie piemēri – īres līgums 
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A. Izīrētājs ar māklera palīdzību ir izīrējis Īrniekam 
(ārzemniekam) apartamentu Vecrīgā, līgums 
parakstīts latviešu valodā;
B.Saņemta atslēga un samaksāts 400 EUR 
depozīts;
C. Kavēti 2 mēneša īres maksājumi, Īrnieks 
nevēlas maksāt īri, jo mākleris stāstījis par citiem 
noteikumiem (īres maksa no maija).

Puses vienojās izbeigt īres līgumu ar nākamo 
dienu, ar sekojošiem noteikumiem:
• Izīrētājs līdz tekošās dienas plkst. 14:00 
atmaksā īrniekam depozītu, nosūtot maksājuma 
uzdevumu;
• Īrnieks atstāj īrēto apartamentu līdz plkst. 16:00.
• Pēc 16:00, ja veikta depozīta atmaksa, Izīrētājs 
ir tiesīgs iekļūt apartamentā, nomainot tā atslēgu.



Paldies par uzmanību!



Maija Tipaine, LL.M.
Zvērināta advokāte, Sertificēta mediatore

Mediācijas izmantošana jau 
uzsāktas tiesvedības ietvaros
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Nolēmumi par mediācijas izmantošanu

Avots: Tiesu administrācija

Tiesa (grupa)
Nolēmuma gads 2019 2020 2021 Kopā

Nolēmuma tips (lietā)
Nolēmumu 

skaits
Nolēmumu 

skaits
Nolēmumu 

skaits
Nolēmumu 

skaits

Kurzemes rajona tiesa Lēmums par mediācijas izmantošanu 3 3 4 10

Vidzemes rajona tiesa Lēmums par mediācijas izmantošanu 1 2 3

Zemgales rajona tiesa Lēmums par mediācijas izmantošanu 4 5 6 15

Daugavpils tiesa Lēmums par mediācijas izmantošanu 1 1

Rēzeknes tiesa Lēmums par mediācijas izmantošanu 1 1 2

Rīgas rajona tiesa Lēmums par mediācijas izmantošanu 3 5 3 11

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa
Lēmums par mediācijas izmantošanu 4 2 2 8

Lēmums par mediācijas pabeigšanu nepanākot vienošanos 1 1 1 3

Rīgas pilsētas Latgales 
priekšpilsētas tiesa

Lēmums par mediācijas izmantošanu 2 3 8 13

Lēmums par mediācijas pabeigšanu nepanākot vienošanos 2 1 3

Rīgas pilsētas Vidzemes 
priekšpilsētas tiesa

Lēmums par mediācijas izmantošanu 3 8 4 15

Lēmums par mediācijas pabeigšanu nepanākot vienošanos 1 1

Kurzemes apgabaltiesa Lēmums par mediācijas izmantošanu 1 1

Kopā 25 30 31 86



3

Mediācijas priekšrocības un novērojumi 

▪ Priekšrocības
• Ātrāk 
• Lētāk
• Orientēta uz pušu interesēm
• Vienošanās gadījumā – atmaksā 50% no samaksātās valsts nodevas
• Neveiksmes gadījumā –tiek turpināta jau uzsāktā tiesvedība

▪ Novērojumi
• Pusēm / pušu pārstāvjiem trūkst zināšanu par mediāciju
• Tiesai trūkst kapacitātes/zināšanu/vēlmes aktīvāk piedāvāt mediāciju
• Piedāvātie mediatori – pārsvarā ģimenes strīdiem, bet ne citām strīdu grupām



I. Mediācijas aspekti tiesvedības 
sākumposmā

 Pusēm jāpauž attieksme pret mediāciju: 

• Prasītājs – prasības pieteikumā (CPL 128(2)(51))

• Atbildētājs – paskaidrojumos (CPL 148(2)(6))

 Mediācija – tikai ar abu pušu piekrišanu

 Puses var vienoties par mediācijas izmantošanu iekams lietas izskatīšana 
nav pabeigta pēc būtības
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Piemēri

«Atbilstoši Civilprocesa likuma 128. panta otrās daļas 5.1 punktam informēju, ka 
pirms vēršanās tiesā mediācija netika izmantota. Mediācijas izmantošanai 

nepiekrītu.» 
(2020. gads, prasības pieteikums, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai)

«Mediācijas izmantošanai nepiekrītu.»
(2022. gads, atbildētāja paskaidrojumi, Rīgas rajona tiesai)
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Piemēri (II)

«Prasītājs informē, ka strīda risināšanā pirms vēršanās tiesā mediācija nav 
iespējama. Tas saistīts ar to, ka mobingā ir iesaistīti vairāki kolektīva dalībnieki 

un konflikta risinājuma mēģinājums ar vienu no darba devēju pārstāvi nez vai 
būs efektīvs.»

(2021.gads, prasības pieteikums, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesai)

«Strīda risināšanai pirms vēršanās tiesā nav izmantojama mediācija.»
(2019. gads, prasības pieteikums. Rīgas rajona tiesai)
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Piemēri (III)

«Ņemot vērā, ka mediācijas process nav obligāts, un atzīmējot, ka lietas 
nodošana sertificētam mediatoram acīmredzami nesasniegs Mediācijas likuma 
2. pantā norādīto mērķi (sekmēt sociālo attiecību harmonizāciju), kā arī nolūkā 

nekavēt lietas izskatīšanu, Atbildētāja paskaidro, ka nepiekrīt izmantot 
mediāciju.»

(2021. gads, atbildētāja paskaidrojumi, Rīgas rajona tiesai)

«Atbildētāja informē, ka nepiekrīt mēģinājumam strīdu risināt, izmantojot 
mediāciju. Atbildētāja uzskata, ka tās rīcība ir bijusi atbilstoša normatīvo aktu 

prasībām. Šādos apstākļos Atbildētājas ieskatā mediācija tikai novilcinātu lietas 
izskatīšanas laiku un radītu lietas dalībniekiem papildu izdevumus.»

(2020. gads, atbildētājas paskaidrojumi, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesai)
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II. Sagatavošanās tiesas sēde

 Tiesnesis var organizēt sagatavošanās tiesas sēdi

 Pirms [sagatavošanās] tiesas sēdes, var notikt tikšanās par mediāciju

 Ja abas puses piekrīt mediācijas izmantošanai, tiesnesis, pieņemot 
lēmumu par mediācijas izmantošanu, nosaka termiņu mediācijas 
izmantošanai, kas nav ilgāks par sešiem mēnešiem.
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Vidējais dienu skaits līdz pirmajai tiesas sēdei*

Lietas 
pamatveids

Gads 2019 2020 2021

Tiesa
Vidējais dienu 

skaits līdz 
pirmajai sēdei Mēneši

Vidējais dienu 
skaits līdz pirmajai 

sēdei Mēneši

Vidējais dienu 
skaits līdz 

pirmajai sēdei Mēneši

Civillietas
Rajona/pilsētas 

tiesas
122,74 4 137,21 5 132,56 4 

* Rēķinot no lietas ierosināšanas brīža

Avots: Tiesu administrācija



III. Tiesas ieteikums izmantot mediāciju
 Tiesa prasītājam un atbildētājam nosūta informāciju par iespēju risināt 

strīdu, izmantojot mediāciju (CPL148(13))

 Sagatavojot lietu iztiesāšanai, tiesnesis cenšas puses samierināt, kā arī 
piedāvā strīdu atrisināt, izmantojot mediāciju. (CPL 149(2))

 Lietas iztiesāšanas gaitā tiesnesis cenšas puses samierināt, kā arī 
piedāvā strīdu atrisināt, izmantojot mediāciju. (CPL151(3))
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«Tiesas ieteikuma» forma un saturs

 Tiesas izsūtītais materiāls par mediāciju 

 Tiesas komunicētais mediatoru saraksts

 Mutvārdos sniegtā «ieteikuma» vēstījums*

* lieliskus piemērus kā tiesnesim uzrunāt puses skatīt tiesneses Zanes Pētersones 16.02.2022. prezentācijā «Tiesu 

loma mediatoru un advokātu sadarbības veicināšanā», Turība, CODEMAL projekts
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Secinājumi un ierosinājumi
 Pusēm / pušu pārstāvjiem trūkst zināšanu par mediāciju

 Tiesnešiem trūkst kapacitātes/zināšanu/vēlmes aktīvāk piedāvāt 
mediāciju. Ja tiesnesis vēlas, lai puses izmanto mediāciju, un dod 
pusēm par to skaidru signālu, ir liela iespēja, ka puses mediāciju 
pamēģinās.

 Lai mediācija tiktu izmantota ne tikai ģimenes tiesību strīdos, 
neierobežots mediatoru kandidātu saraksts (neaprobežojoties ar 
sertificēto mediatoru sarakstu)
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Paldies par uzmanību!



Fizisko personu datu aizsardzības prasību
ievērošana mediācijas procesā
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Termini

Personas dati = identifikators + cilvēks
Vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, fotto, IP adrese, 

sīkdatnes, paradumi, atrašanās vieta, norēķinu rekvizīti, pases dati, auto
reģistrācijas numurs, auto dati, birometriskie dati, veselības stāvoklis, 

politiskie, filozofiskie uzskati, reliģija, informācija par ienākumiem, 
naudas plūsmu, dalība arodbiedrībās, informācija par ģimenes

locekļiem.
Datu subjekts

Identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši 
atsaucoties uz identifikatoru
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Termini

Īpašo kategoriju dati

Etniskie dati, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība, dalība arodbiedrībā, 
politiskā piederība, seksuālā orientācija, dati par dzimumdzīvi, veselības 
dati, biometriskie dati, ģenētiskie dati. Personas dati par sodāmību.

Pārzinis

Nosaka personu datu apstrādes nolūkus un līdzekļus (gan fiziska, gan 
juridiska, vai kopīgi)

Apstrādātājs

Pārziņa vārdā apstrādā personu datus
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Termini

Apstrāde

Jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība 
vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, 

piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, 
glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, 

izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, 
saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana
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Personu datu apstrādes tiesiskais pamats

• Datu subjekta piekrišana;

• Ar Datu subjektu noslēgts līgums vai paredzēts noslēgt līgumu;

• Juridiska pienākuma izpilde;

• Lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziksas personas vitālas 
intereses;

• Datu apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo
interešu ievērošanai;

• Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības 
interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras
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Datu apstrādes principi

Likumīgā godprātīgā, pārredzamā veidā (tiek apstrādāti likumīgi, 
godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā);

Tiek vākti konkrētos, skaidros nolūkos, (turpmāka apstrāde tiek veikta 
ar nolūkiem savienojamā veidā; tiek vākti konkrētos, skaidros un 
leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem 
nolūkiem nesavietojamā veidā; turpmāka apstrāde arhivēšanas nolūkos 
sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai 
statistikas nolūkos saskaņā ar 89. panta 1. punktu nav uzskatāma par 
nesavietojamu ar sākotnējiem nolūkiem (“nolūka ierobežojumi”);
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Datu apstrādes principi

Datu minimizēšana (ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas 
nepieciešams to apstrādes nolūkos);

Precizitāte (ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; ir jāveic visi saprātīgi 
pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi personas dati, ņemot vērā 
nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti;)
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Datu apstrādes principi

Glabāšanas ierobežojumi (tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu 
identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos 
personas datus apstrādā; personas datus var glabāt ilgāk, ciktāl 
personas datus apstrādās tikai arhivēšanas nolūkos sabiedrības 
interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas 
nolūkos saskaņā ar 89. panta 1. punktu, ar noteikumu, ka tiek īstenoti 
atbilstoši tehniski un organizatoriski pasākumi, kas šajā regulā 
paredzēti, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvība) ;
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Datu apstrādes principi

Integritāte un konfidencialitāte (tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu 
nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret 
neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, 
iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai 
organizatoriskos pasākumus);

Pārskatatbildība.

Datu subjektu tiesību ievērošana
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Datu subjekta tiesība

• Tiesības saņemt informāciju par saviem datiem

• Tiesības pieprasīt datu labošanu

• Tiesības pieprasīt datu dzēšanu

• Tiesības pieprasīt apstrādes ierobežošanu

• Tiesības uz datu pārnesamību

• Tiesības iebilst pret savu datu apstrādi
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Datu subjekta tiesība

• Tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kas pamatā ir tikai 
automatizēta apstrāde;

• Tiesības iesniegt sūdzību

• Tiesības pieprasīt datu kopiju
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Datu subjektam sniedzamā informācija

1) kādi personas dati par viņu ir Iestādes rīcībā, 

2) kādiem nolūkiem Iestāde tos apstrādā, 

3) personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam 
personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust), 

4) informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, 
vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai, kā arī 

5) informāciju par datu avotu, ja personas dati netiek saņemti no 
datu subjekta.
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Datu subjektam sniedzamā informācija

6) informāciju par datu subjektu tiesībām, 

7)norādi par tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai;

8) par tādu lēmumu pieņemšanu, kuras pamatā ir tikai 
automatizēta apstrāde,.

9) ja personas datus nosūta trešai valstij vai starptautiskai 
organizācijai, datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par 
atbilstošām garantijām, kas tiek piemērotas saistībā ar datu 
nosūtīšanu.
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Datu apstrādes reģistrs 30.p

Datu subjekti

Datu kategorijas

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:

Personas datu avoti

Kam personas dati var tikt nodoti (saņēmēju kategorijas)

Apstrādes nolūki 

Datu glabāšanas ilgums

Tehnisko un organizatorisko drošības pasākumu vispārējs apraksts
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DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMS

Par personas Datu aizsardzības pārkāpumu ir uzskatāms drošības 
pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai prettiesiska, ilgstoša vai 
īslaicīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto Personas datu 
iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai 
piekļuve tiem. Datu aizsardzības pārkāpumi var būt:

1.trešās personas neatļauta piekļuve Personas datiem;
2.dati nosūtīti nepareizam saņēmējam;
3.ierīces, kurās ir Personas dati, ir nozaudētas vai nozagtas;
4.Personas datu neatļauta grozīšana;
5.neatļauta Personas datu pieejamības zaudēšana un citi gadījumi.
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PĀRKĀPUMU PAZIŅOŠANA SASKAŅĀ AR REGULU

Pārzinis paziņo uzraudzības iestādei 72 stundu laikā, kad
pārkāpums kļuvis zināms;

Ja rada augstu risku datu subjekta tiesībām, paziņo datu
subjektam;

Apstrādātājs, tiklīdz tas kļuvis zināms, paziņo pārzinim;



Paldies par uzmanību!

Datu aizsardzības speciāliste
Sertificēta mediatore

Inese Briķena


