
Seminārs 

“PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS” 

 

 
Semināra mērķis:  Sniegt skaidrojumu, kas ir personas dati, kādus personas datus darba devējs 

ir tiesīgs apstrādāt un pie kādiem priekšnoteikumiem? Kā darba devējam 

aizsargāt savu komercinformāciju, nepārkāpjot darbinieka tiesības aizsargāt 

savus personas datus (priekšnoteikumi videonovērošanas veikšanai, e-pasta 

satura kontrolei,  biometrijas ieejas/pieejas sistēmas ieviešana u.tml.). 

 

Semināra tēmas:  fizisko personas datu aizsardzības termini, datu apstrādes 

priekšnosacījumi; 

 fizisko personu datu aizsardzība darba tiesiskajās 

attiecībās (kandidātu atlase, darba līguma noslēgšana; datu apstrādes 

nosacījumi darba tiesisko attiecību laikā (videonovērošana, e-pastu 

kontrole, informācijas nodošana "mātes" uzņēmumiem, u.tml.);  personas 

datu apstrāde pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās); 

 situāciju, tiesas spriedumu analīze. 

 

Mērķauditorija:  uzņēmumu, iestāžu vadītāji; 

 personāldaļas speciālisti; 

 fizisko personas datu aizsardzības speciālisti, lai uzturētu spēkā 

speciālista kvalifikāciju; 

 jebkurš interesents. 
 

Ieguvumi un rezultāti: Rasta izpratne par personas datu aizsardzības principiem un datu apstrādes 

priekšnoteikumiem, lai izvairītos no neapzinātiem pārkāpumiem datu 

aizsardzības jomā. 

 

Semināra norise: 2014.gada 20.maijs plkst. 13:00 – 16:00 un 27.maijs plkst. 13:00 – 16.00 

Murjāņu iela 1A, Rīga 

 

Cena: EUR 65.00 

Pieteikšanās:  Līdz 2014.gada 23.maijam. 

Pieteikuma anketa – pieteikties šeit (elektroniski)  

Vietu skaits ierobežots! 

http://ej.uz/3hg4


Dialogs AB Mācību centrs www.dialogs-ab.lv, www.e-studijucentrs.lv, t. 67432343, 27030327  
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Semināru vada: Agnese Boboviča 

Iegūts profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē. 

Turpina studijas tiesību zinātņu doktorantūrā. Regulāri 

pilnveido savas zināšanas datu aizsardzības jautājumos, 

apmeklējot dažādas konferences un seminārus, tajā 

skaitā, 35.starptautiskā personas datu aizsardzības un 

privātuma uzraugu konference – “Privātums: kompass 

vētrainajā pasaulē” ( 35th International Conference of 

data protection and privacy commissioners Privacy: A 

Compass in Turbulent World), kas norisinājās 23-

26.09.2013, Varšavā, 7. Starptautisko konferenci – 

Datori, Privātums & Datu aizsardzība. Pārveidojot Datu Aizsardzību: 

Vispasaules perspektīva (7th International Conference Computers, Privacy 

& Data Protection. Reforming Data Protection: The Global Perspective), kas 

norisinājās no 22-24.01.2014, Briselē, u.c. 

Ilgstoša pieredze kā juristei tādos uzņēmumos kā AS "Finansu Brokeris 

Alfa" un AS "Hansabanka" / "Swedbank". Kopš 2008.gada SIA 

"DatuAizsardzība.lv" valdes priekšsēdētāja, juriste. Kopš  2010.gadā iegūta 

Datu Valsts Inspekcijas izsniegtā Personu datu apstrādes speciālista 

reģistrācijas apliecība, tiek sniegti Fizisko personu datu aizsardzības 

speciālista pakalpojumi. Sertificēto datu aizsardzības speciālistu asociācijas 

valdes līdzpriekšsēdētāja. 
 

Semināru organizē: SIA „Dialogs AB”  

Serificēts neformālās profesionālās 

izglītības un apmācību pakalpojumu 

sniedzējs atbilstoši starptautiskās izglītības 

kvalitātes vadības standarta ISO 

29990:2010 un ISO 9001:2008 prasībām.  

Kontaktpersona: 

Dialogs AB Mācību centrs 

Apmācību projektu vadītāja 

Elita Vēciņa 

t. 27030327, 67432343 

elita.vecina@dialogs-ab.lv 

 

 
 
 
 
 

Aicinām iepazīties arī ar citiem mūsu kursu piedāvājumiem – personas datu aizsardzības speciālistu apmācība, emocionālā intelliģence,  
projektu izstrāde un ieviešana, u.c. 

http://www.dialogs-ab.lv/
http://www.e-studijucentrs.lv/
mailto:elita.vecina@dialogs-ab.lv

