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Jebkura uzņēmējdarbība ir saistīta ar riskiem, kuri 
var apdraudēt jūsu biznesa nākotni.
Sabiedrības digitalizācijas un strauja interneta 
tehnoloģiju attīstības rezultātā tiek zaudēta efektīva 
kontrole pār datu izplatīšanu, izmantošanu, apstrādi 
un uzglabāšanu, kas savukārt rada potenciālus 
draudus uzņēmējdarbībai. Līdz ar to ar vien 
aktuālāks kļūst jautājums par biznesa drošību un ar 
tā darbību saistīto datu aizsardzību digitālajā vidē.

NO KLĀTIENES UZ DIGITĀLO VIDI



Draudu identificēšana risku analīzei
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Draudi Riski 

Viss tas, kam ir 
potenciāls nodarīt 
kaitējumu un 
zaudējumus 
uzņēmējam/uzņēmuma
m.
Tas var būt gan 
aktivitātes, gan process, 
gan konkrēta rīcība,
Piemēram, draudi ir 
saistīti ar darbinieku, 
kurš prettiesiski izmanto 
datus, kas rada drošības 
riskus, kā rezultātā 
uzņēmumam rodas 
zaudējumi.

Reāli pastāv 
varbūtība jeb 
iespējamība, ka 
draudi nodarīs 
kaitējumu.
Piemēram, risks ir bez 
personas atļaujas 
sensitīvo datu 
apstrāde vai arī datu, 
kas satur 
komercnoslēpumu, 
izplatīšana.



Draudu izvērtēšanas process
«3K» metode

Kas?

Draudu identificēšana, atbildot konkrēti un precīzi uz jautājumu:
«Kas var nodarīt kaitējumu uzņēmumam/uzņēmējam, izmantojot datus digitālajā vidē?
Definējam visas negatīvās ietekmes, kam piemīt potenciāls nodarīt kaitējumu un 

zaudējumu.

Kā?

Draudu raksturojums, atbildot uz jautājumu:
  «Kā vai kādā veidā konkrēti draudi var nelabvēlīgi ietekmēt uz uzņēmumu/uzņēmēju 

un kāds ir to negatīvās iedarbības apjoms?»

Kāpēc
?

Iedarbības novērtējums, atbildot uz jautājumu:
  «Kāpēc un kāda ir iespēja, ka digitālajā vidē esošais apdraudējums, izmantojot datus, 

var nodarīt kaitējumu?".
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Biežāk sastopamākie iemesli, 
kas rada drošības riskus

Nav izpratnes un trūkst zināšanu par to:
- kas ir dati, to nozīmi un vērtību?
- kāda ir šo datu klasifikācija un veidi?

Trūkst zināšanu par saviem pienākumiem un 
tiesībām, kā arī atbildības apjomu, veicot darbības 
ar datiem. 

Nav pietiekamas digitālās prasmes vai arī nav 
tehnoloģisko resursu datu aizsardzībai un maksimālai 
kiberdrošībai.
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Dati uzņēmējdarbībā
 Ar jēdzienu «dati» tiek apzīmētas kodētas ziņas, kas raksturo reāla objekta stāvokli vai datu 
subjektu (personas) neatkarīgi no datu saņēmēja iepriekšējām zināšanām par šo objektu 
vai datu subjektu. 
 Par datiem šaurākā nozīmē tiek uzskatīta informācija, kas satur jaunus faktus un rezultātus 
vai arī
 identifikatoru, ar kuru var identificēt konkrētu cilvēku.
 Savukārt plašākā nozīmē dati ir arī netieši saistīta informācija, kas ļauj to sasaistīt ar 
konkrētu objektu vai cilvēku, piemēram, personas reliģiskā piederība, ģenētiskais kods.
 Datus veido identifikators un informācija par reālam objektam vai konkrētam datu 
subjektam raksturīgiem identitātes faktoriem. Attiecībā uz personas datiem tā var būt 
jebkura informācija, kas ir saistīta ar šai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, 
ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 
 Datu klasifikācija palīdz apzināt risku iemeslus, kas saistīti ar datu izplatīšanu, izmantošanu 
un apstrādi digitālajā vidē, it īpaši strādājot ar personas datiem. Par pamatu datu 
iedalījumam tiek ņemts Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktie datu apstrādes 
principi un rakstītās tiesību normas, kas reglamentē informācijas atklātību ES un iedala 
ziņas uz vispārpieejamo informāciju un ierobežotas pieejamības informāciju.



Dati uzņēmējdarbībā
 Galvenokārt riski, kas saistīti ar informācijas nodošanu digitālajā vidē vai arī ar tehnoloģijas 
izmantošanu, rodas paša cilvēka rīcības dēļ, neievērojot savu vai citu datu subjekta tiesību 
aizsardzību. Vieglprātīga attieksme pret informācijas nodošanu digitālajā vidē ir viens no 
datu aizsardzības pārkāpumu risku rašanās cēloņiem. Iemesls šādai rīcībai bieži vien ir 
cilvēku viedokļi un uzskati par datu zemu vērtību.
 Piemēram, daudzi neaptver to, ka no ievietotās digitālajā vidē informācijas analīzes 
rezultātā var gūt pilnīgu priekšstatu par datu subjektu, piemēram, personas ienākumu 
līmeni, ģeogrāfisko atrašanās vietu, u.t.t. Tāpat netieša informācija var atklāt arī 
komercnoslēpumu.
 No personas tiesību aizsardzības viedokļa identificēts, ka zināmu risku rada arī lielo datu 
izmantošana komerciālos vai cita labuma gūšanas nolūkos. 
 Piemēram, ar tehnoloģijas palīdzību tiek apstrādāti atvērtie dati par konkrētu personu vai 
personu grupu un, balstoties uz novērojumu rezultātiem par šo cilvēku ieradumiem, 
interesēm vai vājībām, mērķtiecīgi tiek radīts piedāvājums ar manipulācijas iespējamību un 
ļaunprātīgu patērētāja vājo pušu izmantošanu peļņas gūšanas nolūkos.
 Šajā gadījumā uzņēmējam pastāv risks, ka tiks apsūdzēts par negodprātīgas 
komercprakses piekopšanu, kā rezultātā var rasties ievērojami zaudējumi soda naudas 
nomaksas un kompensāciju izmaksu veidā.
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Datu apstrāde

 vākšana pielāgošan
a

organizēšan
a glabāšana

 
strukturēšan

a

atgūšana pārveidošana reģistrēšan
a aplūkošana izmantošan

a

izpaušana, 
nosūtot, izplatot 
vai citādi darot 
tos pieejamus

saskaņošana 
vai 

kombinēšana

ierobežošana iznīcināšan
a dzēšana

Datu apstrāde – jebkura ar datiem vai to kopumiem veikta darbība vai 
tās kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem.



Datu apstrādē iesaistītie subjekti

   Persona, kas nosaka datu apstrādes nolūkus 
(mērķus) un līdzekļus. 

   Tas uzņēmums/uzņēmējs, kurš izlemj, kāpēc un kā 
dati ir apstrādājami.

Datu pārzinis

   Uzņēmums/uzņēmējs, kurš datus apstrādā tikai 
datu pārziņa vārdā.

Datu 
apstrādātājs

    Jebkura persona (fiziska/ juridiska), publiska 
iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž 
datus.

Datu saņēmējs
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Risku novērtēšanas process

1.

   Tiek noteikts, kas ir potenciālais apdraudējums (draudu identificēšana un 
raksturošana). 

   Draudu iedarbības novērtējums, noteicot kāpēc un kāda pastāv iespēja 
esošajam apdraudējumam nodarīt kaitējumu.

2.  Tiek veikts risku raksturojums, noteicot cik liels ir konkrēts risks.  

3.
   Pamatojoties uz riska analīzi, nosaka un izveido riska mazināšanas 

metodes un risinājumus.

30.09.2022



Paldies par uzmanību!


