Satversmes tiesas privātuma politika
Izdota saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas
5. panta ”Personas datu apstrādes principi” 2. punktu un
24. panta “Pārziņa atbildība” 2. punktu,
kā arī Satversmes tiesas likuma 13. panta pirmo daļu

1.

Pamatjēdzieni un definīcijas

1.1. 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;
1.2. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai
cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus;
1.3. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona.
Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, īpaši
atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu,
identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu
vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās,
ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Par
Datu subjektu ir uzskatāma dzīva persona;
1.4. Konteksts – apstākļu, notikumu vai faktu kopums, kas nepieciešams, lai
varētu saskatīt vai saprast kādu atsevišķu apstākli, notikumu vai faktu (piemēram,
saistībā ar personas datu apstrādi);
1.5. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita
struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus
un līdzekļus;
1.6. Persona – fiziskā persona jeb Datu subjekts;
1.7. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai
identificējamu Personu (Datu subjektu);
1.8. Personas datu aizsardzības pārkāpums – drošības pārkāpums, kura
rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto
Personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai
piekļuve tiem;
1.9. Profilēšana - jebkura veida automatizēta Personas datu apstrāde, kas
izpaužas kā Personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar Personu
saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar
minētās Personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, personīgām
vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.
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2. Vispārīgi jautājumi
2.1. Satversmes tiesas (turpmāk – Tiesa) Privātuma politikas (turpmāk – Politika)
mērķis ir informēt par Personu datu apstrādi Tiesā. Ar Politiku Tiesa kā Pārzinis
īsteno atbilstīgu politiku attiecībā uz datu aizsardzību.
2.2. Politika vispārīgi nosaka datu apstrādes mērķus, juridisko pamatu, datu veidu
un apjomu, Personas datu saņēmējus, Personas datu glabāšanas ilgumu, īpašu
kategoriju Personas datu apstrādes jautājumus, informāciju par automatizētu
lēmumu pieņemšanu, tostarp Profilēšanu, tehniskajiem un organizatoriskajiem
drošības pasākumiem, tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, datu
aizsardzības speciālista esamību un kontaktinformāciju, kā arī citus noteikumus.
2.3. Pārzinis – Tiesa – atbild par normatīvo aktu prasību izpildi Personu datu
aizsardzībā. Datu subjekts var sazināties ar Tiesu:
Rakstot elektronisko pastu uz adresi: tiesa@satv.tiesa.gov.lv;
Zvanot pa telefonu: +371 67210274;
Vēršoties klātienē: Jura Alunāna iela 1, Rīga, LV-1010;
Rakstot papīra formāta pasta ziņojumu uz augstāk minēto adresi.
2.4. Tiesa spriež tiesu saskaņā ar Satversmi un Satversmes tiesas likumu. Vienlaikus
ārpus galvenā pamatuzdevuma – spriest tiesu – Tiesa saskarsmē ar Personām
darbojas sabiedrības interesēs.
Saskaņā Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – Regula) 37. panta
1. punktu Tiesa ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu. Ar Tiesas datu aizsardzības
speciālistu var sazināties, rakstot uz adresi ieva.keica.mediatore@gmail.com.
3. Apstrādes mērķi
Tiesa nodrošina tiesvedību un papildus tiesas spriešanai nodrošina arī Tiesas
administratīvo darbību.
Tiesa apstrādā Personas datus šādiem nolūkiem:
1) pieteikuma iesniedzēju un lietas dalībnieku norādīto Personas datu
salīdzināšana ar valsts iedzīvotāju uzskaites sistēmā reģistrētajiem Personas
datiem tiesvedības nodrošināšanai;
1) ziņu reģistrācija un izmantošana Personu iesniegumu un informācijas
pieprasījumu apstrādei;
2) ziņu iegūšana, reģistrācija, strukturēšana un glabāšana Tiesas darba un
dienesta tiesiskajām attiecībām;
3) ziņu iegūšana, izmantošana, strukturēšana un glabāšana personāla atlases
vajadzībām (motivācijas un pieteikuma vēstules, CV, ziņas par izglītību,
pretendentu vērtēšanas dokumentācija);
4) videonovērošanas veikšana: 1. vitālu interešu, tajā skaitā dzīvības un
veselības, aizsardzībai; 2. noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai
saistībā ar īpašuma aizsardzību;
5) tiesvedības procesa nodrošināšanai (Tiesas sēžu audioieraksts un
videoieraksts).
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4. Apstrādes juridiskais pamats
Dokumentu aprite un Apstrāde Tiesā notiek, pamatojoties uz Satversmes tiesas
likumu, Satversmes tiesas reglamentu un citu normatīvo aktu noteikumiem. Tiesas
veiktā Apstrāde ir vajadzīga, lai Tiesa izpildītu likumā noteikto pienākumu1, kā arī
īstenojot Tiesai kā Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras2.
5. Datu veidi un apjoms
Tiesa apstrādā Personu datus, izpildot normatīvo aktu prasības. Zemāk aplūkojami
Tiesas biežāk veiktās Apstrādes piemēri (uzskaitījums nav izsmeļošs):

n.p.k.
1.

2.

3.

4.

5.

Datu veids
Par Personām,
kas
saņem
Tiesas ziņas
Par Personām,
kas
piedalās
pretendentu
atlasē

Piemēri
Vārds, uzvārds, e-pasta adrese

Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, ziņas
par izglītību, iepriekšējā darba pieredze, valodu
prasmes un citas prasmes, kas nepieciešamas
konkrētajam amatam, publikācijas, informācija par
kursiem, semināriem, cita informācija, ko ir sniedzis
amata pretendents
Par
Tiesas Vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā un faktiskā
tiesnešiem un dzīvesvieta, tālruņa numurs, izglītība, informācija par
darbiniekiem
apgādājamiem, amats, prombūtnes dati
Īpašo
Sejas attēls
kategoriju dati
par
Tiesas
tiesnešiem un
darbiniekiem
Sīkdatnes
Sīkdatne ir neliela teksta virkne, kas tiek nosūtīta uz
(cookies)
lietotāja datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes
mājaslapā
apmeklēšanas laikā un ko tīmekļa vietne saglabā
lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad lietotājs atver
vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes
tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz
citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni.
Sīkdatnes tiek izmantotas, lai saglabātu Personu
neidentificējošo informāciju (piemēram, valodas
izvēli).
Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

1
2

Regulas 6.panta pirmā punkta c) apakšpunkts
Regulas 6.panta pirmā punkta e) apakšpunkts;
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n.p.k.

Datu veids

Piemēri
Sīkdatnes var kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa
pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta
sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Tādā gadījumā atsevišķi
iestatījumi ir jāpielāgo katrā vietnes apmeklējuma
reizē. Iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē
nedarbosies. Plašāka informācija par sīkdatnēm (angļu
valodā) šeit: https://www.aboutcookies.org/.
Izmantots analītikas rīks Google Analytics. kas veido
sīkdatnes. Google Analytics ir rīks, lai vērtētu
mājaslapas darbības efektivitāti un lietotāju uzvedību
mājaslapā (mājaslapas apmeklējumu statistiku, no
kādām valstīm un pilsētām ienāk apmeklētāji, no
kādiem kanāliem (Google, Facebook, Delfi utt.),
kādas ir populārākās sadaļas mājaslapā). Plašāka
informācija (angļu valodā) šeit:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
Ja Jūs vēlaties, lai netiktu iegūta informācija par Jūsu
aktivitātēm Tiesas tīmekļa vietnē, Jums jāaktivizē
Google Analytics Opt-out Browser Add-on
(https://support.google.com/analytics/answer/181881)
papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics
JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo
interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz Google
Analytics.

6. Personas datu saņēmēji
6.1. Citas Personas, kurām normatīvajos aktos noteikto juridisko pienākumu
izpildei nepieciešams izmantot Tiesas pārziņā esošo informāciju.
6.2. Datu subjekts var saņemt informāciju par Personas datu saņēmējiem vai
saņēmēju kategorijām, kam Personas dati ir izpausti pēdējo divu gadu laikā.3
7. Personas datu glabāšanas ilgums
Apstrāde notiek tikai tik ilgi, cik nepieciešams Tiesas likumisku vai līgumisko
pienākumu izpildei. Termiņi pamatojas uz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem
(Eiropas Savienības regulas, Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta
noteikumi), kas noteic dokumentu un arhīvu pārvaldību, grāmatvedību, tiesvedības
termiņus u.c.

3

Fizisko personu datu apstrādes likuma 27.panta trešā daļa
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8. Piekļuve Personas datiem un to labošana vai dzēšana
8.1. Tiesa bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc
pieprasījuma saņemšanas informē par darbību, ko tā veikusi (piemēram, sniedz
informāciju par to, vai dati tiek vai netiek apstrādāti). Ja dati tiek apstrādāti, Datu
subjektam ir tiesības piekļūt Tiesas apstrādātajiem attiecīgajiem datiem un saņemt
informāciju par Apstrādes apjomu, nolūkiem, Personas datu kategorijām, Personas
datu saņēmējiem, paredzēto laikposmu, cik ilgi Personas dati tiks glabāti.
8.2. Persona var iesniegt pieprasījumu (ar tajā norādīto vārdu un uzvārdu, kā arī
deklarētās dzīvesvietas adresi un, ja nepieciešams, citām ziņām, kas palīdz
sazināties):
8.2.1. rakstveidā klātienē Satversmes tiesas kancelejā, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu;
8.2.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
8.2.3. ar pasta sūtījuma nosūtīšanu, papīra formāta pieprasījumā ietverot dokumenta
autora nosaukumu, datumu un parakstu (saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka
likuma 4. panta pirmo daļu).
8.3. Pēc Personas pieprasījuma saņemšanas Tiesa pārliecinās par Personas identitāti,
izvērtē pieprasījumu un izpilda to, ievērojot normatīvos aktus. Tiesa atbildi Personai
nosūta uz viņas norādīto adresi (pasts, e-pasts).
8.4. Ja Tiesas uzdevumu veikšanai nepieciešamā informācija par Personas datiem ir
citu iestāžu rīcībā, Tiesa to pieprasa no šīm iestādēm. Lai panāktu neprecīzu
Personas datu labošanu vai papildināšanu, Datu subjektam vispirms ir jāvēršas
Tiesā un, ja nepieciešams, iestādē, kas glabā attiecīgo informāciju.
8.5. Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”) ir tās personas tiesības, kas
Regulā ir īpaši uzsvērtas. Tomēr Tiesā veiktā Apstrāde notiek, pamatojoties uz
normatīvajiem aktiem, līdz ar to nav iespējams, ka visi Personas dati nekavējoties
tiek izdzēsti. Tiesas tiesvedības lietās esošā informācija netiek dzēsta.
9. Tiesības jebkurā laikā iebilst pret Apstrādi, kā arī tiesības uz datu
pārnesamību
9.1. Personas datus primāri apstrādā saistībā ar tiesas spriešanas funkciju. Tiesa kā
tiesu iestāde vienlaikus veic noteiktas darbības atbalsta funkciju norisei.
Uz Regulā noteiktajām tiesībām jebkurā laikā iebilst pret savu datu Apstrādi
attiecībā uz Tiesas veikto funkciju īstenošanu attiecas noteikti izņēmumi. Regula
nosaka, ka viens no šādiem izņēmumiem ir pārliecinoši leģitīmi Apstrādes iemesli,
kas ir svarīgāki par Datu subjekta interesēm, piemēram, tiesvedībā un Tiesas darba
nodrošināšanā. Tiesības iebilst pret Apstrādi šādos gadījumos nevar tikt īstenotas.
9.2. Tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz Apstrādi, kas ir vajadzīga, lai
izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pārzinim likumīgi
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piešķirtas oficiālas pilnvaras. Tātad tiesības uz datu pārnesamību neattiecas uz
Tiesas veikto Apstrādi.
10. Īpašu kategoriju Personas datu Apstrāde
10.1. Regula nosaka aizliegumu tādu Personas datu Apstrādei, kas atklāj rases vai
etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību
arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas Personas
unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas Personas dzimumdzīvi
vai seksuālo orientāciju Apstrāde.
10.2. Izņēmums augstāk minētajam aizliegumam ir katra reize, kad Tiesa pilda
savus uzdevumus.
10.3. Tiesa apstrādā īpašu kategoriju Personas datus arī personāla uzskaitei Tiesas
darba vai dienesta tiesisko attiecību ietvaros (piemēram, dalība arodbiedrībās).
Tiesa pienācīgi ņem vērā citu personiska rakstura datu Apstrādes Kontekstu saistībā
ar Datu subjektu iespējamo reliģisko vai filozofisko pārliecību.
11. Automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp Profilēšana
Tiesā nepastāv automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp Profilēšana.
12. Tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi
12.1. Lai nodrošinātu atbilstošu un drošu informācijas apstrādi, Tiesa ievieš un uztur
informācijas drošības pārvaldības sistēmas labo praksi, kā arī piemēro 28.07.2015.
Ministru kabineta noteikumus Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”;
12.2. Lai nodrošinātu drošu informācijas apstrādi un uzturēšanu, Tiesa veic vismaz
šādas būtiskākās darbības, kas attiecas uz Datu subjekta informācijas aizsardzību:
12.2.1. nodrošināta atbilstoša infrastruktūra ar visām būtiskākajām drošības
kontrolēm, ņemot vērā vispārpieņemto labo praksi;
12.2.2. ir veiktas regulāras datu rezerves kopijas un datu rezerves kopiju
atjaunošanas regulāra testēšana;
12.2.3. ir nodrošināts auditācijas pierakstu identifikācijas un uzglabāšanas
tehnoloģiskais risinājums.
12.3. ST ir pievērsta uzmanība tīkla infrastruktūras aizsardzībai gan fiziskā, gan
loģiskā līmenī, kā arī veiktas regulāras pieejamības pārbaudes.
12.4. Izveidots drošs, šifrēts savienojums starp Datu subjekta ierīci un e-pasta
serveri.
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13. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei
Indivīdu pamattiesības un pamatbrīvības datu aizsardzības jomā aizsargā Datu
valsts inspekcija (turpmāk – inspekcija). Inspekcija ir neatkarīga uzraudzības
iestāde, kas ir atbildīga par Regulas piemērošanas uzraudzību, lai aizsargātu
Personu pamattiesības un pamatbrīvības saistībā ar Apstrādi. Par Personas datu
aizsardzības tiesību aizskārumu inspekcijā iesniedzama sūdzība, ko tā izskata,
atbilstošā apjomā izmeklē jautājumu un saprātīgā termiņā informē sūdzības
iesniedzēju par lietas virzību un izmeklēšanas rezultātiem. Inspekcijas adrese:
Blaumaņa iela 11/13 -11, Rīga, LV-1011. Inspekcija veic uzraudzību tikai, ciktāl tā
attiecas uz Tiesu, tai darbojoties ārpus tiesvedības.
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