Datu subjekta tiesības saskaņā
ar Vispārīgo datu aizsardzības
regulu (VDAR)

Identificējamas personas
(ja identificēšana ir
iespējama ar samērīgu
resursu pielietojumu)

Identificētas personas
(personu grupā ir
atšķiramas no pārējām
personām)

Datu subjekti =
fiziskas personas

Tiesības būt
informētam
Garantē datu subjekta tiesības saņemt
informāciju pirms datu apstrādes (VDAR
13. un 14.pants); saņemt personisku
informāciju par savu personas datu
apstrādi, tiklīdz tā tiek pieprasīta (VDAR
15.-22.pants); saņemt informāciju par
personas datu aizsardzības pārkāpumu
(VDAR 34.pants)

Piekļuves
tiesības
Nodrošināt piekļuvi personas datiem
pēc datu subjekta pieprasījuma un
saņemt noteikta satura informāciju, tai
skaitā saņemt apstrādē esošo personas
datu kopiju (VDAR 15.pants)

Tiesības
ierobežot apstrādi
Pieprasīt uzglabātu personas datu
iezīmēšana ar mērķi ierobežot to
apstrādi nākotnē, piemēram, lai
saglabātu datus pēc glabāšanas termiņa,
ja tie nepieciešami datu subjektam, lai
celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas
prasības (VDAR 18.pants)

Tiesības iebilst
Iebilst pret konkrēto datu apstrādi, tai
skaitā pret apstrādi tirgvedības un citām
vajadzībām, kas ietver profilēšanu personas datu izmantošanu nolūkā
izvērtēt konkrētus ar fizisku personu
saistītus personiskus aspektus. Pārzinim
būtu jāpierāda, ka viņa pārliecinošās
leģitīmās intereses ir svarīgākas par datu
subjekta pamattiesībām un brīvībām
(VDAR 21.pants)

Citas datu
subjekta tiesības

Tiesības labot
datus
Atļauj datu subjektam labot
neprecīzu informāciju vai nodrošināt
precīzus datus (VDAR 16.pants)

Tiesības uz
dzēšanu (tiesības
“tikt aizmirstam”)
Pieprasīt dzēst datus, ja piekrišana ir
vienīgais pamats un datu subjekts to
atsauc; ja beidzies datu glabāšanas
termiņš (VDAR 17.pants)

Tiesības uz
datu pārnesamību
Pieprasīt datu nosūtīšanu no viena
pārziņa citam, ja apstrādes pamats ir
piekrišana vai līgums un apstrādi veic
ar automatizētiem līdzekļiem
(VDAR 20.pants)

Automatizētu
lēmumu pieņemšana,
tostarp profilēšana
Nebūt tāda lēmuma subjektam, kura
pamatā ir tikai automatizēta apstrāde,
tostarp profilēšana, kas attiecībā uz
datu subjektu rada tiesiskās sekas vai
kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē
datu subjektu. Datu pārzinis sniedz
informāciju, ka pastāv automatizēta
lēmumu pieņemšana, tostarp
profilēšana, un jēgpilna informācija par
tajā ietverto loģiku, kā arī šādas
apstrādes nozīmīgumu un
paredzamajām sekām attiecībā uz datu
subjektu (VDAR 22.pants)

Izriet no Vispārīgās datu
aizsardzības regulas

Datu pārzinis: Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”, reģistrācijas numurs: 40003619950, juridiskā un biroja adrese
norādīta mājaslapā: www.rigassatiksme.lv sadaļā “Kontakti”.
Datu pārziņa kontaktinformācija: tālrunis: +37167104800, e-pasts: sekretariats@rigassatiksme.lv, mājaslapa:
www.rigassatiksme.lv.
Infografika sagatavota atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārredzamības principam, nodrošinot skaidri
saprotamu informāciju ar vizualizāciju.
09.07.2020.

