
     Katrā individuālā gadījumā ir nepieciešams izvērtēt, vai informācija par fizisko personu,
kuru padara par publiski pieejamu kāda cita fiziskā persona, ir saistīta ar šīs personas (kura
informāciju ir publicējusi) privāto vai ģimenes dzīvi. Personai būtu atbildīgi jāizvērtē
nepieciešamība un tiesiskais pamatojums citu cilvēku attēlu publicēšanai sociālajos tīklos.

     Inspekcija vērš uzmanību Vispārīgās datu aizsardzības regulas III nodaļā noteiktajām datu
subjekta tiesībām (un attiecīgi pārziņa pienākumiem) vērsties pie sociālās tīklošanas vietnes
administratora un/vai sociālās tīklošanas vietnes un pieprasīt, lai saites, kur redzami
personas dati, tiktu dzēstas. Inspekcija atgādina, ka lūgumu dzēst informāciju sociālās
tīklošanas vietnes administratoram var lūgt pati persona vai arī personas likumiskais
pārstāvis.

     Attiecībā uz iespējamo goda un cieņas aizskaršanu jebkurai personai ir tiesības saskaņā
ar Civillikuma 2352.¹ panta pirmo daļu prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar personas
godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tās atbilst patiesībai. Saskaņā ar
Civillikuma 1635.pantu jebkurai personai ir tiesības vērsties tiesā, lūdzot atlīdzināt tai
nodarīto kaitējumu. Kā arī jebkurai personai ir tiesības iesniegt tiesā prasības pieteikumu
par goda un cieņas aizskaršanu un prasīt pārtraukt izplatīt un atsaukt informāciju saskaņā
ar Civillikuma 2352.¹ pantu, informējot tiesu par iespējamo nodarītā kaitējuma veicēju.

     Ja personas bažas ir saistītas ar apmelojošas informācijas par personu izplatīšanu, nevis
nelikumīgu datu apstrādi, tad šajos gadījumos būtu nepieciešams vērtēt nepieciešamību
vērsties Valsts policijā (Krimināllikuma 157.panta (neslavas celšana) pārkāpums).

13.05.2014. Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) ar spriedumu lietā C-
131/12 Google Spain un Google nostiprināja personas tiesības tikt aizmirstam.
Tiesības tikt aizmirstam pēc būtības nozīmē, ka personai ir tiesības
meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējiem pieprasīt no meklēšanas
rezultātiem pēc personas vārda izņemt saites uz tīmekļa lapām, kuras
publicējušas trešās personas un kurās ir informācija saistībā ar šo personu. 
Šādas tiesības personai ir attiecībā uz meklēšanas rezultātiem pat tad, ja
informācija par personu nav izdzēsta no šīm tīmekļa lapām vai ja informācijas
publicēšana šajās lapās ir likumīga. EST secināja, ka šīs tiesības nav absolūtas
un tās personai tiek garantētas tikai tajos gadījumos, kad personas tiesības uz
privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību
pārsniedzsabiedrības intereses turpināt piekļuvi konkrētai informācijai.

Tiesības tikt aizmirstam

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.

Spriedumā 24.09.2019. lietā C-507/17 Google / CNIL EST noteica tiesību tikt aizmirstam teritoriālo piemērojamību,
proti, personai ir garantētas tiesības tikt aizmirstai tikai ES ietvaros (28 dalībvalstīs), pamatojoties uz Vispārējās datu
aizsardzības regulas 17. pantu.

30.11.2020.

Datu valsts inspekcijā (turpmāk turpmāk – Inspekcija) viena no visbiežāk
pieteiktajām sūdzībām ir fotoattēlu publicēšana sociālajos tīklos.
Inspekcija fotoattēla publicēšanas gadījumā iesaka rīkoties šādi:
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Inspekcija ir izstrādājusi dokumentu “Vispārējo kritēriju saraksts sūdzību par tiesībām tikt aizmirstam
interneta vidē izskatīšanai”, kas pieejams saitē: https://www.dvi.gov.lv/lv/wp-content/uploads/kriteriji.pdf


