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Eiropas Datu aizsardzības kolēģija,

ņemot vērā 70. panta 1. punkta j) un e) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada
27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK,

IR PIEŅĒMUSI ŠĪS PAMATNOSTĀDNES.

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
Šā dokumenta mērķis ir sniegt norādījumus par Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR)1

49. panta piemērošanu attiecībā uz atkāpēm personas datu nosūtīšanā uz trešām valstīm.

Dokuments ir balstīts uz darbu2, ko iepriekš paveikusi ES datu aizsardzības iestāžu darba grupa, kas
izveidota saskaņā ar Datu aizsardzības direktīvas 29. pantu (DG29), un ko pārņems Eiropas Datu
aizsardzības kolēģija (EDPB), saistībā ar galvenajiem jautājumiem, kas radušies attiecībā uz atkāpju
piemērošanu personas datu nosūtīšanā uz trešām valstīm. Šis dokuments tiks pārskatīts un, ja
nepieciešams, atjaunināts, pamatojoties uz VDAR piemērošanā gūto praktisko pieredzi.

Piemērojot 49. pantu, ir jāpatur prātā, ka saskaņā ar 44. pantu datu nosūtītājam, kas nosūta personas
datus uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, ir jāievēro arī citos VDAR noteikumos
ietvertie nosacījumi. Visas apstrādes darbības ir jāveic saskaņā ar attiecīgajiem datu aizsardzības
noteikumiem, jo īpaši 5. un 6. pantu. Tādēļ ir jāizmanto divpakāpju pārbaude: pirmkārt, datu
apstrādei ir jāpiemēro juridiskais pamats, kā arī visi attiecīgie VDAR noteikumi; otrkārt, ir jāizpilda
V nodaļas noteikumi.

49. panta 1. punkts nosaka, ka, ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību vai nav
nodrošinātas atbilstošas garantijas, personas datu nosūtīšana vai vairākkārtēja nosūtīšana uz trešo
valsti vai starptautisku organizāciju notiek tikai tad, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Vienlaikus
44. pants nosaka, ka ir jāpiemēro visi V nodaļas noteikumi tā, lai nodrošinātu, ka nemazinās ar VDAR
garantētais fizisku personu aizsardzības līmenis. Tas arī nozīmē, ka 49. pantā ietverto atkāpju
izmantošana nekādā gadījumā nedrīkst radīt situāciju, kad tiek pārkāptas pamattiesības3.

DG29, kas ir EDPB priekšgājēja, jau sen kā labāko praksi ir atbalstījusi vairāku līmeņu pieejas4

izmantošanu nosūtīšanā, pirmkārt, apsverot, vai trešā valsts nodrošina pietiekamu aizsardzības
līmeni, un nodrošinot, ka nosūtītie dati trešā valstī tiks aizsargāti. Ja, ņemot vērā visus apstākļus,
aizsardzības līmenis nav pietiekams, datu nosūtītājam būtu jāapsver atbilstošu garantiju
nodrošināšana. Tādējādi datu nosūtītājiem būtu vispirms jāmēģina veikt nosūtīšanu, izmantojot kādu

1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK
(Vispārīgā datu aizsardzības regula).
2 29. panta darba grupas 2005. gada 25. novembra Darba dokuments par 1995. gada 24. oktobra
Direktīvas 95/46/EK 26. panta 1. punkta vienotu interpretāciju, WP114.
329. panta darba grupas dokuments WP 114, 9. lpp.; un 29. panta darba grupas Darba dokuments par
elektronisko komunikāciju uzraudzību izlūkošanas un valsts drošības mērķiem, WP228, 39. lpp.
4 29. panta darba grupas WP114, 9. lpp.
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no VDAR 45. un 46. pantā minētajiem mehānismiem, un tikai tad, ja tādu nav, jāizmanto 49. panta
1. punktā norādītās atkāpes.

Tādējādi 49. pantā ietvertās atkāpes ir izņēmumi no vispārīgā principa, ka personas datus var nosūtīt
uz trešām valstīm tikai tad, ja tajās tiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis vai atbilstošas
garantijas un datu subjekti var izmantot īstenojamas un efektīvas tiesības, lai tādējādi viņi joprojām
varētu baudīt savas pamattiesības un garantijas5. Šā iemesla dēļ un saskaņā ar Eiropas tiesību aktu
principiem6 atkāpes ir jāinterpretē ierobežoti, lai izņēmums nekļūtu par likumu7. To pamato arī
49. panta nosaukums, kas norāda, ka atkāpes ir izmantojamas īpašās situācijās (“Atkāpes īpašās
situācijās”).

Tādēļ, apsverot personas datu nosūtīšanu uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, datu
nosūtītājiem būtu jāizvēlas risinājumi, kas datu subjektiem nodrošina, ka viņi joprojām varēs baudīt
pamattiesības un garantijas, kuras subjektiem pienākas attiecībā uz viņu datu apstrādi pēc to
nosūtīšanas. Tā kā atkāpes nenodrošina nosūtītajiem personas datiem pietiekamu aizsardzību vai
atbilstošas garantijas un tā kā nosūtīšanai, kas veikta, pamatojoties uz atkāpi, nav nepieciešama
nekāda iepriekšēja atļauja no uzraudzības iestādēm, personas datu nosūtīšana uz trešām valstīm,
pamatojoties uz atkāpēm, rada palielinātu risku attiecībā uz šo datu subjektu tiesībām un brīvībām.

Datu nosūtītājiem būtu arī jāņem vērā, ka, ja nav lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību,
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos, ja ir svarīgi iemesli sabiedrības interesēs, skaidri nosaka
ierobežojumus attiecībā uz konkrētu kategoriju personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai
starptautisku organizāciju (49. panta 5. punkts).

Nosūtīšana, kas ir gadījuma rakstura un neatkārtojas

EDPB norāda, ka termins “gadījuma rakstura” ir izmantots 111. apsvērumā un termins “neatkārtojas”
ir izmantots atkāpē par “pārliecinošām leģitīmām interesēm”, kas norādīta 49. panta 1. punkta otrajā
daļā. Šie termini norāda, ka šāda nosūtīšana var notikt vairāk nekā vienu reizi, taču ne regulāri un ne
parastā darbības kārtībā, piemēram, gadījuma un nezināmos apstākļos un ar nenoteiktiem laika
intervāliem. Piemēram, datu nosūtīšanu, kas tiek veikta regulāri pastāvīgās attiecībās starp datu
nosūtītāju un konkrētu datu saņēmēju, var būtībā uzskatīt par sistemātisku un atkārtotu, un tādējādi
ne tādu, kas ir gadījuma rakstura un neatkārtojas. Turklāt nosūtīšana kopumā tiks uzskatīta par
regulāru vai atkārtotu, ja datu saņēmējam uz vispārēja pamata ir piešķirta tieša piekļuve datubāzei
(piemēram, izmantojot IT lietotnes saskarni).

111. apsvērumā ir nošķirtas atkāpes, skaidri norādot, ka atkāpes par “līgumu” un “likumīgu prasību”
(49. panta 1. punkta b), c) un e) apakšpunkts) ietver tikai “gadījuma rakstura” nosūtīšanu, savukārt
šāds ierobežojums nav “atkāpē par skaidru piekrišanu”, “atkāpē par svarīgiem iemesliem sabiedrības

5 114. apsvērums.
6 29. panta darba grupas WP114, 7. lpp.
7 Skatīt iepriekš minēto 29. panta darba grupas WP114, 7. lpp. Eiropas Savienības Tiesa ir atkārtoti uzsvērusi, ka
“pamattiesību uz privātās dzīves neaizskaramību aizsardzības Savienības līmenī pamatā ir prasība, lai atkāpes
no personas datu aizsardzības un tās ierobežojumi jāīsteno tikai tiktāl, ciktāl tas ir noteikti nepieciešams”
(2008. gada 16. decembra spriedums lietā C-73/07, Satakunnan Markkinapörssi un Satamedia, 56. punkts;
2010. gada 9. novembra spriedums lietās C-92/09 un C-93/09, Volker und Markus Schecke un Eifert, 77. punkts;
Digital Rights spriedums, 52. punkts; 2015. gada 6. oktobra spriedums lietā C-362/14, Schrems, 92. punkts; un
2016. gada 21. decembra spriedums lietā C-203/15, Tele2 Sverige AB, 96. lpp). Skatīt arī ziņojuma par
Konvencijas 108 Papildu protokolu par kontroles iestādēm un pārrobežu datu plūsmām 2. panta 2. punkta
a) apakšpunktu, 6. lpp., pieejams šādā saitē: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/181.1).
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interesēs”, “atkāpē par īpaši svarīgajām interesēm” un “atkāpē par reģistru” saskaņā ar 49. panta
1. punkta attiecīgi a), d), f) un g) apakšpunktu.

Neraugoties uz to, ir jāuzsver, ka pat tās atkāpes, kuras neattiecas tikai uz nosūtīšanu, kas ir
“gadījuma rakstura” un “neatkārtojas”, ir jāinterpretē tādā veidā, kas nav pretrunā ar šo atkāpju
būtību, t. i., izņēmumi no noteikuma, ka personas datus nevar nosūtīt uz trešo valsti, ja vien šī valsts
nenodrošina pietiekamu datu aizsardzības līmeni vai arī ir izveidotas atbilstošas garantijas8.

Nepieciešamības kritērijs

Viens no vispārējiem nosacījumiem vairāku atkāpju izmantošanai ir tas, ka datu nosūtīšanai ir jābūt
“nepieciešamai” konkrētam nolūkam. Nepieciešamības kritērijs būtu jāpiemēro, lai novērtētu
49. panta 1. punkta b), c), d), e) un f) apakšpunktā norādīto atkāpju iespējamo izmantošanu. Šis
kritērijs paredz, ka ES esošajam datu nosūtītājam ir jāizvērtē, vai personas datu nosūtīšanu var
uzskatīt par nepieciešamu izmantotās atkāpes konkrētajam nolūkam. Sīkāku informāciju par
nepieciešamības kritērija konkrētu piemērošanu katrai no minētajām atkāpēm skatīt attiecīgajās,
turpmāk norādītajās iedaļās.

48. pants attiecībā uz atkāpēm

Ar VDAR 48. pantu tiek ieviests jauns noteikums, kas ir jāņem vērā, apsverot personas datu
nosūtīšanu. 48. pants un atbilstošais 115. apsvērums nosaka, ka trešās valsts administratīvo iestāžu
un tiesu lēmumi paši par sevi nav likumīgs pamats datu nosūtīšanai uz trešām valstīm. Tādējādi
nosūtīšana, kas veikta pēc trešās valsts iestāžu lēmuma, jebkurā gadījumā ir likumīga tikai tad, ja tā ir
saskaņā ar V nodaļā noteiktajiem nosacījumiem9.

Situācijās, kad ir noslēgts starptautisks nolīgums, piemēram, savstarpējas tiesiskās palīdzības līgums
(STPL), ES uzņēmumiem būtu principā jānoraida tiešie pieprasījumi un jānorāda trešās valsts iestādei,
kas veic pieprasījumu, ka pastāv STPL vai nolīgums.

Šāda izpratne ir arī ciešā saskaņā ar 44. pantu, kurā ir noteikts vispārīgs princips, ko piemēro visiem
V nodaļas noteikumiem, lai nodrošinātu, ka nemazinās ar VDAR garantētais fizisku personu
aizsardzības līmenis.

9Skatīt 115. apsvēruma ceturto teikumu.
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2. 49. PANTA NOTEIKUMU KONKRĒTA INTERPRETĀCIJA
2.1. Datu subjekts ir skaidri piekritis ierosinātajai nosūtīšanai pēc tam, kad ir ticis
informēts par iespējamiem riskiem, ko šāda nosūtīšana var radīt datu subjektam
lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību un atbilstošu garantiju trūkuma dēļ
(49. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

Vispārēji nosacījumi, lai piekrišana būtu uzskatāma par derīgu, ir noteikti VDAR 4. panta 11. punktā10

un 7. pantā11. Norādījumus par šiem vispārējiem nosacījumiem piekrišanai DG29 ir sniegusi atsevišķā,
EDPB apstiprinātā dokumentā12. Šie nosacījumi ir piemērojami arī 49. panta 1. punkta a) apakšpunktā
minētajai piekrišanai. Tomēr pastāv īpaši papildu elementi, kas nepieciešami, lai piekrišanu varētu
uzskatīt par derīgu juridisko pamatu starptautiskai datu nosūtīšanai uz trešām valstīm un
starptautiskām organizācijām, kā noteikts 49. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un šajā dokumentā tie
tiks aplūkoti.

Tādējādi šo pamatnostādņu 1. iedaļa ir skatāma kontekstā ar DG29 Pamatnostādnēm par piekrišanu,
kuras apstiprinājusi EDPB un kurās sniegta sīkāka analīze par vispārējo nosacījumu interpretāciju un
piekrišanas kritērijiem saskaņā ar VDAR13. Būtu jāatzīmē arī, ka saskaņā ar 49. panta 3) punktu
publiskās iestādes nevar izmantot šo atkāpi, kad tās īsteno savas publiskās pilnvaras.

49. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai
starptautisku organizāciju var veikt, ja nav pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību
saskaņā ar 45. panta 3. punktu vai nav atbilstošu garantiju saskaņā ar 46. pantu, ietverot saistošus
uzņēmuma noteikumus, ar nosacījumu, ka “datu subjekts ir skaidri piekritis ierosinātajai nosūtīšanai
pēc tam, kad ir ticis informēts par iespējamiem riskiem, ko šāda nosūtīšana var radīt datu subjektam
lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību un atbilstošu garantiju trūkuma dēļ”.

2.1.1. Piekrišanai ir jābūt nepārprotamai
Saskaņā ar VDAR 4. panta 11. punktu piekrišanai vajadzētu būt brīvi sniegtai, konkrētai, apzinātai un
viennozīmīgai. Attiecībā uz šo pēdējo nosacījumu 49. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir stingrāks, jo
tas paredz “nepārprotamu” piekrišanu. Arī tā ir jauna prasība, kas nebija ietverta Direktīvas 95/46/EK
26. panta 1. punktā, kas paredzēja tikai “viennozīmīgu” piekrišanu. VDAR paredz, ka skaidra
piekrišana ir nepieciešama situācijās, kad var rasties īpaši datu aizsardzības riski un tādējādi ir
nepieciešams augsts individuālās kontroles līmenis attiecībā uz personas datiem, kā tas ir konkrētas
kategorijas datu apstrādes gadījumā (9. panta 2. punkta a) apakšpunkts) un automatizētu lēmumu
gadījumā (22. panta 2. punkta c) apakšpunkts). Šādi īpaši riski arī rodas attiecībā uz starptautisku datu
nosūtīšanu.

Sīkākus norādījumus par skaidras piekrišanas prasību un informāciju par citām prasībām, kas
piemērojamas, lai piekrišana būtu uzskatāma par derīgu, skatīt DG29 Pamatnostādnēs par piekrišanu,
kuras apstiprinājusi EDPB14.

10 Saskaņā ar VDAR 4. panta 11. punktu datu subjekta “piekrišana” ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta
un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības
veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.
11 Sīkākus norādījumus par piekrišanu skatīt arī 32., 33., 42. un 43. apsvērumā.
12 Skatīt 29. panta darba grupas Pamatnostādnes par piekrišanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, WP259.
13 Turpat.
14 Turpat.



7

2.1.2. Piekrišanai ir jābūt īpaši sniegtai konkrētai datu nosūtīšanai/vairākkārtējai nosūtīšanai
Viena no derīgas piekrišanas prasībām ir tāda, ka tai ir jābūt konkrētai. Tādējādi, lai piekrišana būtu
derīgs pamats datu nosūtīšanai saskaņā ar 49. panta 1. panta a) apakšpunktu, tai ir jābūt īpaši
sniegtai konkrētai datu nosūtīšanai vai vairākkārtējai nosūtīšanai.

Elements “konkrēta” piekrišanas definīcijā ir ietverts ar mērķi nodrošināt datu subjektam noteiktu
lietotāja kontroles un pārredzamības līmeni. Šis elements ir cieši saistīts arī ar prasību, ka piekrišanai
vajadzētu būt “apzinātai”.

Tā kā piekrišanai ir jābūt konkrētai, dažkārt datu vākšanas laikā nav iespējams iegūt datu subjekta
iepriekšēju piekrišanu turpmākai nosūtīšanai, piemēram, ja piekrišanas pieprasīšana laikā nav zināms,
kad notiks nosūtīšana vai kādi būs konkrētie apstākļi, nav iespējams novērtēt ietekmi uz datu
subjektu. Piemēram, ES uzņēmums vāc savu klientu datus konkrētam mērķim (preču piegādei),
attiecīgajā brīdī neapsverot iespēju šos datus nosūtīt trešai personai ārpus ES. Tomēr dažus gadus
vēlāk šo uzņēmumu iegādājas cits uzņēmums, kas neatrodas ES un kas vēlas savu klientu personas
datus nosūtīt vēl citam uzņēmumam, kurš uzņēmējdarbību veic ārpus ES. Lai šāda nosūtīšana būtu
derīga, pamatojoties uz atkāpi par piekrišanu, datu subjektam būtu jāsniedz sava piekrišana šai
konkrētajai nosūtīšanai laikā, kad tā ir paredzēta. Tādēļ piekrišana, kas sniegta laikā, kad ES
uzņēmums ir ievācis datus piegādes nolūkiem, nav pietiekama, lai pamatotu šīs atkāpes izmantošanu
tādai personas datu nosūtīšanai ārpus ES, kas ir paredzēta vēlāk.

Tādējādi datu nosūtītājam pirms attiecīgās nosūtīšanas ir jāiegūst konkrēta piekrišana pat tad, ja tas
notiek pēc tam, kad dati jau ir ievākti. Šī prasība ir saistīta arī ar nepieciešamību, ka piekrišanai ir
jābūt apzinātai. Datu subjekta konkrētu piekrišanu ir iespējams iegūt pirms personas datu
nosūtīšanas un ievākšanas brīdī, ja vien datu subjekts tiek informēts par šo konkrēto nosūtīšanu un ja
pēc datu subjekta sniegtās konkrētās piekrišanas nosūtīšanas apstākļi nemainās. Tādēļ datu
nosūtītājam ir jāpārliecinās, ka tiek ievērotas arī tālāk 1.3. iedaļā noteiktās prasības.

2.1.3. Piekrišanai ir jābūt apzinātai15, jo īpaši attiecībā uz iespējamiem nosūtīšanas riskiem
Šis nosacījums ir īpaši nozīmīgs, jo tas pastiprina un papildus precizē “apzinātas” piekrišanas vispārējo
prasību, kas attiecināma uz ikvienu piekrišanu un noteikta 4. panta 11. punktā16. Pēc būtības
“apzinātas” piekrišanas vispārējā prasība nosaka, ka, ja saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu
piekrišana ir likumīgs pamats datu nosūtīšanai, datu subjekts ir iepriekš pienācīgi jāinformē par
nosūtīšanas konkrētajiem apstākļiem (t. i., datu pārziņa identitāti, nosūtīšanas nolūku, datu veidu,
tiesībām atsaukt piekrišanu, saņēmēju identitāti vai kategorijām)17.

Papildus šai “apzinātas” piekrišanas vispārējai prasībai gadījumos, kad personas dati tiek nosūtīti uz
trešo valsti saskaņā ar 49. panta 1. punkta a) apakšpunktu, šis nosacījums paredz, ka datu subjekti ir
jāinformē arī par konkrētiem riskiem, kuri radīsies, nosūtot to datus uz valsti, kas nenodrošina
pietiekamu aizsardzību, un ka nav izveidotas atbilstošas garantijas, kuru mērķis ir nodrošināt, ka tiek
īstenota datu aizsardzība. Šādas informācijas sniegšana ir būtiska, lai datu subjekts varētu dod savu
piekrišanu, pilnībā apzinoties šos konkrētos nosūtīšanas faktus, tādēļ, ja tā netiks sniegta, atkāpe
netiks piemērota.

Informācijā, kas sniegta datu subjektiem, lai iegūtu piekrišanu viņu personas datu nosūtīšanai trešām
personām, kuras veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, būtu jānorāda arī visi datu saņēmēji vai
saņēmēju kategorijas, visas valstis, uz kurām personas dati tiek nosūtīti, fakts, ka piekrišana ir

15 Būtu jāievēro arī VDAR 13. un 14. pantā ietvertās vispārējās pārredzamības prasības. Sīkāku informāciju skatīt
Pamatnostādnēs par pārskatāmību saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, WP 260.
16 Skatīt 29. panta darba grupas Pamatnostādnes par piekrišanu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, WP259.
17 Turpat, 13. lpp.
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likumīgs pamats nosūtīšanai, un tas, ka trešā valsts, uz kuru dati tiks nosūtīti, nenodrošina pietiekamu
datu aizsardzības līmeni, pamatojoties uz Eiropas Komisijas lēmumu18. Papildus tam, kā minēts
iepriekš, ir jāsniedz informācija par iespējamiem riskiem datu subjektam, ko rada pietiekamas
aizsardzības trūkums trešā valstī un atbilstošu garantiju trūkums. Šādā paziņojumā, kas var būt
standartizēts, būtu jāietver, piemēram, informācija, ka trešā valstī, iespējams, nav izveidota
uzraudzības iestāde un/vai datu apstrādes principi un/vai netiek nodrošinātas datu subjektu tiesības.

Konkrētā gadījumā, kad nosūtīšana tiek veikta pēc tam, kad personas dati jau ir ievākti no datu
subjekta, datu nosūtītājam būtu jāinformē datu subjekts par nosūtīšanu un tās riskiem pirms tā tiek
veikta, lai iegūtu skaidru piekrišanu “ierosinātajai” nosūtīšanai.

Kā parāda iepriekš izklāstītā analīze, VDAR nosaka augstas prasības piekrišanas atkāpes izmantošanai.
Šīs augstās prasības apvienojumā ar faktu, ka datu subjekta sniegto piekrišanu var jebkurā brīdī
atsaukt, nozīmē, ka piekrišana, iespējams, nav piemērots ilgtermiņa risinājums datu nosūtīšanai uz
trešām valstīm.

2.2. Nosūtīšana ir vajadzīga, lai izpildītu līgumu starp datu subjektu un pārzini vai
īstenotu pasākumus pirms līguma noslēgšanas, kas pieņemti pēc datu subjekta
pieprasījuma (49. panta 1. punkta b) apakšpunkts)
Ņemot vērā 111. apsvērumu, datu nosūtīšana, pamatojoties uz šo atkāpi, var notikt, “ja nosūtīšana ir
gadījuma rakstura un nepieciešama saistībā ar līgumu (..)19”.

Kopumā, lai gan, iespējams, var šķist, ka atkāpes saistībā ar līguma izpildi ir diezgan plašas, tās
ierobežo “nepieciešamības” un “gadījuma rakstura nosūtīšanas” kritēriji.

Datu nosūtīšanas nepieciešamība

“Nepieciešamības kritērijs”20 ierobežo to gadījumu skaitu, kad iespējams izmantot atsauci uz
49. panta 1. punkta b) apakšpunktu21. Tas nosaka, ka ir nepieciešama cieša un būtiska saistība starp
datu nosūtīšanu un līguma nolūkiem.

Šo atkāpi nevar izmantot, piemēram, kad uzņēmumu grupa ir uzņēmējdarbības vajadzībām
centralizējusi savas maksājumu un cilvēkresursu pārvaldības funkcijas attiecībā uz visiem saviem
darbiniekiem trešā valstī, jo nav tiešas un objektīvas saistības starp darba līguma izpildi un šādu
nosūtīšanu22. Tomēr konkrētajai nosūtīšanai var būt derīgs cits pamatojums, kā noteikts V nodaļā,
piemēram, līguma standartklauzulas vai saistoši uzņēmuma noteikumi.

No otras puses, ceļojumu aģentūru īstenotu tādu atsevišķu klientu personas datu nosūtīšanu
viesnīcām vai citiem tirdzniecības partneriem, kas tiktu izmantoti šo klientu uzturēšanās
organizēšanai ārvalstīs, var uzskatīt par nepieciešamu tāda līguma nolūkiem, ko noslēgusi ceļojumu
aģentūra un klients, jo šādā gadījumā ir pietiekami cieša un būtiska saistība starp datu nosūtīšanu un
līguma nolūkiem (klientu ceļojuma organizēšana).

18 Pēdējā no minētajām prasībām arī izriet no pienākuma informēt datu subjektus (13. panta 1. punkta
f) apakšpunkts, 14. panta 1. punkta e) apakšpunkts).
19 “Gadījuma rakstura” nosūtīšanas kritērijs ir norādīts 111. apsvērumā un ir piemērojams 49. panta 1 punkta
b), c) un e) apakšpunktā minētajām atkāpēm.
20 Skatīt arī 29. panta darba grupas atzinumu 06/2014 par datu pārziņa leģitīmo interešu jēdzienu saskaņā ar
Direktīvas 95/46/EK 7. pantu, WP 217.
21 “Nepieciešamības” prasība ir iekļauta arī 49. panta 1. punkta c)–f) apakšpunktā noteiktajās atkāpēs.
22 Turklāt tā netiks uzskatīta par gadījuma rakstura nosūtīšanu (skatīt turpmāk).
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Šo atkāpi nevar izmantot tādas papildu informācijas nosūtīšanai, kas nav nepieciešama līguma izpildei
vai attiecīgi pēc datu subjekta pieprasījuma veikto pasākumu, kuriem seko līguma noslēgšana,
īstenošanai23; papildu datiem būtu attiecīgi nepieciešami citi rīki.

Gadījuma rakstura nosūtīšana

Izmantojot šo atkāpi, personas datus var nosūtīt tikai tad, ja šāda nosūtīšana ir gadījuma rakstura24.
Tas, vai datu nosūtīšanu vai nosūtīšanas varētu saukt par “gadījuma rakstura” vai “regulāru(-ām)”,
būtu jānosaka katrā gadījumā atsevišķi.

Nosūtīšanu var uzskatīt par gadījuma rakstura, piemēram, ja pārdošanas vadītāja, kurš saskaņā ar
savu darba līgumu ceļo pie dažādiem klientiem trešās valstīs, personas dati ir jānosūta šiem
klientiem, lai organizētu tikšanos. Nosūtīšanu var uzskatīt par gadījuma rakstura arī tad, ja ES esoša
banka nosūta personas datus bankai trešā valstī, lai izpildītu klienta prasību veikt maksājumu, ja vien
šī nosūtīšana netiek veikta abu banku pastāvīgu sadarbības attiecību ietvaros.

Savukārt nosūtīšana netiek uzskatīta par “gadījuma rakstura” nosūtīšanu, ja starptautisks uzņēmums
organizē mācības mācību centrā, kas atrodas trešā valstī, un sistemātiski nosūta darbinieku, kuri
piedalās mācībās, personas datus (piemēram, tādi dati kā vārds/uzvārds, ieņemamais amats, taču,
iespējams, arī īpašas uztura prasības vai mobilitātes ierobežojumi). Datu nosūtīšana, kas regulāri
notiek pastāvīgās attiecībās, ir uzskatāma par sistemātisku un atkārtotu un tādējādi pārsniedz
“gadījuma rakstura” robežas. Līdz ar to šajā gadījumā datu nosūtīšanu uzņēmējdarbības attiecību
ietvaros nevar pamatot ar 49. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Saskaņā ar 49. panta 3. punktu šo atkāpi nevar piemērot publisko iestāžu darbībai, kad tās īsteno
savas publiskās pilnvaras.

2.3. Nosūtīšana ir vajadzīga līguma noslēgšanai starp pārzini un citu fizisku vai juridisku
personu datu subjekta interesēs vai šāda līguma izpildei (49. panta 1. punkta
c) apakšpunkts)
Šā noteikuma interpretācija katrā ziņā ir līdzīga 49. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretācijai;
proti, personas datu nosūtīšanu uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju, ja nav pieņemts lēmums
par aizsardzības līmeņa pietiekamību saskaņā ar 45. panta 3. punktu vai nav atbilstošu garantiju
saskaņā ar 46. pantu, par atbilstošu 49. panta 1. punkta c) apakšpunkta atkāpei var uzskatīt tikai tad,
ja tā ir “vajadzīga līguma noslēgšanai starp pārzini un citu fizisku vai juridisku personu datu subjekta
interesēs vai šāda līguma izpildei”.

Papildus nepieciešamības prasībai 111. apsvērumā ir norādīts, ka datu nosūtīšana var notikt tikai tad,
“ja nosūtīšana ir gadījuma rakstura un nepieciešama saistībā ar līgumu (..)”. Tādēļ neatkarīgi no
“nepieciešamības kritērija” arī šajā gadījumā, izmantojot šo atkāpi, personas datus var nosūtīt tikai
tad, ja nosūtīšana ir gadījuma rakstura.

Datu nosūtīšanas nepieciešamība un līguma noslēgšana datu subjekta interesēs

Ja organizācija uzņēmējdarbības nolūkos izmanto ārpus ES reģistrētus ārpakalpojumu sniedzējus,
piemēram, algu pārvaldībai, attiecīgā atkāpe nebūs pamats datu nosūtīšanai šādos nolūkos, jo nav
iespējams noteikt ciešu un būtisku saistību starp nosūtīšanu un līgumu, kas noslēgts datu subjekta

23 Raugoties vispārīgāk, visas 49. panta 1. punkta b)–f) apakšpunktā norādītās atkāpes paredz tikai tādu datu
nosūtīšanu, kas ir nepieciešami nosūtīšanas nolūkiem.
24 Termina “gadījuma rakstura” vispārējo definīciju skatīt 4. lpp.
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interesēs, pat ja nosūtīšanas galīgais mērķis ir darbinieka algas pārvaldība25. Atbilstošāks pamats
šādai nosūtīšanai var būt citi V nodaļā paredzētie nosūtīšanas rīki, piemēram, līguma
standartklauzulas vai saistoši uzņēmuma noteikumi.

Gadījuma rakstura nosūtīšana

Turklāt, izmantojot šo atkāpi, personas datus var nosūtīt tikai tad, ja nosūtīšana ir gadījuma rakstura,
tāpat kā 49. panta 1. punkta b) apakšpunktā ietvertās atkāpes gadījumā. Tādēļ, lai novērtētu, vai šāda
nosūtīšana ir gadījuma rakstura, ir jāpiemēro šis pats kritērijs26.

Visbeidzot, saskaņā ar 49. panta 3. punktu šo atkāpi nevar piemērot publisko iestāžu darbībai, kad tās
īsteno savas publiskās pilnvaras27.

2.4. Nosūtīšana ir nepieciešama, ja ir svarīgi iemesli sabiedrības interesēs (49. panta
1. punkta d) apakšpunkts)
Šī atkāpē, kas parasti tiek dēvēta par “svarīgu sabiedrības interešu atkāpi”, ir ļoti līdzīga
Direktīvas 95/46/EK28 26. panta 1. punkta d) apakšpunktā ietvertajam noteikumam, kas nosaka, ka
datu pārsūtīšana var notikt tikai tad, ja tā ir vajadzīga vai ir likumīgi prasīta, pamatojoties uz svarīgām
sabiedrības interesēm.

Saskaņā ar 49. panta 4. punktu šo atkāpi var izmantot tikai tad, ja pastāv sabiedrības intereses, kuras
ir atzītas Savienības tiesībās vai tās dalībvalsts tiesībās, kas ir piemērojamas pārzinim.

Tomēr, lai izmantotu šo atkāpi, nepietiek tikai ar to, ka datu nosūtīšanu pieprasa (piemēram, trešās
valsts iestāde) izmeklēšanai, kura tiek veikta trešās valsts sabiedrības interesēs, kas abstraktā nozīmē
ir ietvertas arī ES vai dalībvalsts tiesībās. Piemēram, ja trešās valsts iestāde pieprasa nosūtīt datus
izmeklēšanai, kuras mērķis apkarot terorismu, ES vai dalībvalsts tiesību aktu, kuru mērķis arī ir
apkarot terorismu, esamība pati par sevi nav pietiekams iemesls, lai šādai nosūtīšanai piemērotu
49. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Drīzāk, kā iepriekšējos paziņojumos ir uzsvērusi EDPB
priekšgājēja — DG2929, atkāpe ir piemērojama tikai tad, ja tā izriet arī no ES tiesībām vai dalībvalsts
tiesībām, kas ir piemērojamas pārzinim un kas nosaka, ka šāda datu nosūtīšana ir atļauta saistībā ar
svarīgu sabiedrības interešu iemesliem, tostarp starptautiskās sadarbības savstarpējības ideju. Kā
rādītāju, novērtējot sabiedrības interešu esamību saskaņā ar 49. panta 1. punkta d) apakšpunktu, var
izmantot tāda starptautiska nolīguma vai konvencijas esamību, kurā ir noteikts konkrēts mērķis un
paredzēta starptautiska sadarbība šā mērķa veicināšanai, ja vien ES vai dalībvalsts ir viena no šā
nolīguma vai konvencijas pusēm.

Lai gan ir paredzēts, ka 49. panta 1. punkta d) apakšpunktu galvenokārt var izmantot publiskas
iestādes, uz to var atsaukties arī privātas struktūras. To apliecina daži no piemēriem, kuri uzskaitīti
112. apsvērumā un kuros ir minēta gan publisku iestāžu, gan privātu struktūru veikta nosūtīšana30.

25 Turklāt tā netiks uzskatīta par gadījuma rakstura nosūtīšanu (skatīt turpmāk).
26 Termina “gadījuma rakstura” vispārējo definīciju skatīt 4. lpp.
27 Sīkāku informāciju skatīt 1. iedaļā, iepriekš 5. lpp.
28 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.
29 29. panta darba grupas atzinums 10/2006 par personas datu apstrādi, ko veic Vispasaules Starpbanku finanšu
telekomunikāciju sabiedrība (SWIFT), WP128, 25. lpp.
30 “Starptautiska datu apmaiņa notiek starp konkurences iestādēm, nodokļu vai muitas pārvaldēm, finanšu
uzraudzības iestādēm, dienestiem, kuru kompetencē ir sociālā nodrošinājuma vai sabiedrības veselības
jautājumi, piemēram, ja runa ir par kontaktu izsekojumu lipīgo slimību gadījumā vai lai samazinātu un/vai
novērstu dopingu sportā.”
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Būtībā pamatnosacījums šīs atkāpes piemērošanai ir svarīgu sabiedrības interešu noteikšana, nevis
organizācijas, kura nosūta un/vai saņem datus, veids (publiska, privāta vai starptautiska organizācija).

111. un 112. apsvērumā ir norādīts, ka šāda atkāpe neattiecas tikai uz datu nosūtīšanu, kas ir
“gadījuma rakstura”31. Tomēr tas nenozīmē, ka datu nosūtīšana, pamatojoties uz svarīgu sabiedrības
interešu atkāpi saskaņā ar 49. panta 1. punkta d) apakšpunktu, var veikt plašā mērogā un
sistemātiski. Drīzāk ir jāievēro vispārējais princips, ka 49. pantā ietvertās atkāpes nedrīkst praksē kļūt
par “likumu”, bet ir jāizmanto tikai īpašās situācijās, un katram datu nosūtītājam ir jānodrošina, ka
nosūtīšana atbilst stingram nepieciešamības kritērijam32.

Ja nosūtīšana tiek veikta pastāvīgā uzņēmējdarbības vai prakses kārtībā, EDPB stingri iesaka visiem
datu nosūtītājiem (jo īpaši publiskām iestādēm33) noteikt tai zināmu sistēmu, izveidojot atbilstošas
garantijas saskaņā ar 46. pantu, nevis izmantot 49. panta 1. punkta d) apakšpunktā paredzēto atkāpi.

2.5. Nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības
(49. panta 1. punkta e) apakšpunkts)
Likumīgu prasību celšana, īstenošana vai aizstāvēšana

Saskaņā ar 49. panta 1. punkta e) apakšpunktu datu nosūtīšana var notikt, ja “nosūtīšana ir vajadzīga,
lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības”. 111. apsvērumā ir norādīts, ka datus var nosūtīt,
“ja nosūtīšana ir gadījuma rakstura un nepieciešama saistībā ar līgumu vai likumīgu prasību,
neatkarīgi no tā, vai to izvirza tiesas procesā vai administratīvā vai ārpustiesas procedūrā, tostarp
regulatīvo struktūru procedūrās”. Tas ietver dažādas darbības, piemēram, krimināllietu vai
administratīvo lietu izmeklēšanas ietvaros trešā valstī (piemēram, pretmonopola likuma, korupcijas,
iekšējās informācijas izmantošanas vai līdzīgās situācijās), kad atkāpi var piemērot datu nosūtīšanai,
lai nodrošinātu savu aizstāvību vai lai samazinātu vai atceltu likumīgi paredzētu sodu, piemēram,
pretmonopola izmeklēšanās. Turklāt šo atkāpi var izmantot arī datu nosūtīšanai oficiālu pirmstiesas
informācijas iegūšanas procedūru nolūkā civilās tiesvedības ietvaros. Tas var ietvert arī datu
nosūtītāja darbības procedūru ierosināšanai trešā valstī, piemēram, tiesvedības uzsākšanu vai
apvienošanās apstiprinājuma iegūšanu. Atkāpi nevar izmantot, lai attaisnotu personas datu
nosūtīšanu, pamatojoties tikai uz iespēju, ka nākotnē var tikt uzsākta tiesvedība vai oficiālas
procedūras.

Šo atkāpi var piemērot publisko iestāžu darbībai, kad tās īsteno savas publiskās pilnvaras (49. panta
3. punkts).

Terminu “likumīga prasība” un “procedūra” apvienojums norāda, ka attiecīgajai procedūrai ir jābūt
juridiskam pamatam, ietverot oficiālu, likumīgi noteiktu procesu, taču ne tikai saistībā ar tiesas vai
administratīvajām procedūrām (“vai kādu ārpustiesas procedūru”). Tā kā nosūtīšana ir jāveic
procedūras ietvaros, ir nepieciešama cieša saistība starp datu nosūtīšanu un konkrēto procedūru, kas
attiecas uz minēto situāciju. Noteikta procedūras veida abstrakta piemērojamība nav pietiekams
pamatojums.

Datu pārziņiem un datu apstrādātājiem ir jāapzinās, ka valsts tiesību aktos var būt ietverti arī t. s.
“piekļuves noslēgšanas statūti”, kas aizliedz vai ierobežo to iespēju nosūtīt personas datus ārvalstu
tiesām vai, iespējams, citām ārvalstu oficiālajām iestādēm.

31 Termina “gadījuma rakstura” vispārējo definīciju skatīt 4. lpp.
32 Skatīt arī 3. lpp.
33 Piemēram, finanšu uzraudzības iestādes, kuras starptautiskā mērogā apmainās ar personas datiem
administratīvās sadarbības nolūkos.
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Datu nosūtīšanas nepieciešamība

Minētā datu nosūtīšana var notikt tai tad, ja tā ir nepieciešama attiecīgās likumīgās prasības celšanai,
īstenošanai vai aizstāvēšanai. Šis “nepieciešamības kritērijs” nosaka, ka starp attiecīgajiem datiem un
konkrētu likumīgās prasības celšanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu ir jābūt ciešai un būtiskai saistībai34.
Trešās valsts iestāžu intereses vai iespējamās “labās gribas” apliecinājums, kas iegūts no šādas
iestādes, pats par sevi nav pietiekams pamatojums.

Lai gan datu nosūtītājam var būt vēlme nosūtīt visus iespējami saistītos personas datus, kas ir
pieprasīti vai ir nepieciešami juridisku procedūru ierosināšanai, tas nebūtu saskaņā ar šo atkāpi vai
VDAR kopumā, jo tajā (pēc datu minimizēšanas principa) ir uzsvērts, ka ir nepieciešams nodrošināt,
ka personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos.

Saistībā ar tiesvedības procesiem EDPB priekšgājēja — DG29 — jau ir noteikusi vairāku līmeņu pieeju
attiecībā uz jautājumu, vai personas dati būtu jānosūta, ietverot šā principa piemērošanu. Pirmkārt,
būtu rūpīgi jānovērtē, vai konkrētajā gadījumā pietiktu ar anonīmiem datiem. Ja ar tiem nepietiek, ir
jāapsver pseidonimizētu datu nosūtīšana. Ja uz trešo valsti ir nepieciešams nosūtīt personas datus,
pirms šādas nosūtīšanas būtu jānovērtē to saistība ar konkrēto lietu, lai tiktu nosūtīti un atklāti tikai
tādi persona dati, kas patiešām ir nepieciešami.

Gadījuma rakstura nosūtīšana

Šāda nosūtīšana būtu jāveic tikai tad, ja tā ir gadījuma rakstura. Informāciju par gadījuma rakstura
nosūtīšanas definīciju skatīt attiecīgajā iedaļā par nosūtīšanu, kas ir “gadījuma rakstura” un
“neatkārtojas”35. Datu nosūtītājiem ir rūpīgi jānovērtē katrs konkrēts gadījums.

2.6. Nosūtīšana ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu personu īpaši svarīgas
intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējīgs dot savu piekrišanu (49. panta
1. punkta f) apakšpunkts)
49. panta 1. punkta f) apakšpunktā ietvertā atkāpe nepārprotami tiek piemērota gadījumos, kad dati
tiek nosūtīti medicīniska rakstura ārkārtas situācijās un kad tiek uzskatīts, ka šāda nosūtīšana ir tiešā
veidā vajadzīga, lai sniegtu nepieciešamo medicīnisko aprūpi.

Tādēļ, piemēram, ir jābūt tiesiski pamatotai iespējai nosūtīt datus (tostarp konkrētus personas
datus), ja datu subjekts, atrodoties ārpus ES, ir bezsamaņā un tam ir nepieciešama steidzama
medicīniskā aprūpe, un šos datus var sniegt tikai datu nosūtītājs (piemēram, datu subjekta ārsts),
kurš savu darbību veic ES dalībvalstī. Attiecībā uz šādiem gadījumiem tiesību aktā tiek pieņemts, ka
nopietnais risks radīt būtisku kaitējumu datu subjektam atsver bažas par datu aizsardzību.

Nosūtīšanai ir jābūt saistītai ar datu subjekta vai citas personas individuālajām interesēm un, ja tā
attiecas uz veselības datiem, ir jābūt nepieciešamai būtiskas diagnozes noteikšanai. Attiecīgi šo atkāpi
nevar izmantot, lai attaisnotu personas medicīnisko datu nosūtīšanu ārpus ES, ja nosūtīšanas nolūks
nav konkrētajā gadījumā ārstēt datu subjektu vai citu personu, bet, piemēram, veikt vispārēju
medicīnisku pētījumu, kas dos rezultātus tikai kaut kad nākotnē.

Patiesībā VDAR neierobežo šīs atkāpes izmantošanu tikai attiecībā uz personas fizisko veselību, bet
ļauj arī, piemēram, apsvērt gadījumus, kad būtu jāaizsargā personas garīgā veselība. Šādā gadījumā
attiecīgā persona arī nebūtu spējīga — fiziski un tiesiski — sniegt piekrišanu savu personas datu

34 111. apsvērums: “nepieciešama saistībā ar līgumu vai likumīgu prasību”.
35 4. lpp.
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nosūtīšanai. Turklāt attiecīgajai personai, kuras konkrētie personas dati tiek nosūtīti, pašai nav
jābūt — fiziski un tiesiski — spējīgai sniegt piekrišanu šādai nosūtīšanai.

Tomēr gadījumos, kad datu subjekts spēj pieņemt derīgu lēmumu un viņa piekrišanu ir iespējams
iegūt, šo atkāpi izmantot nevar.

Piemēram, ja personas dati ir nepieciešami, lai novērstu izlikšanu no nekustamā īpašuma, tam nevar
izmantot šo atkāpi, jo, lai gan mājokli var uzskatīt par īpaši svarīgām interesēm, attiecīgā persona spēj
sniegt piekrišanu savu datu nosūtīšanai.

Šī spēja pieņemt derīgu lēmumu var būt atkarīga no fiziskās, garīgās, kā arī tiesiskās nespējas. Tiesiskā
nespēja var, neskarot valstu pārstāvības mehānismus, attiekties arī, piemēram, uz nepilngadīgu
personu. Atkarībā no konkrētā gadījuma šī tiesiskā nespēja ir jāpierāda vai nu ar medicīnisku izziņu,
kura apliecina attiecīgās personas garīgo nespēju, vai ar valsts izdotu dokumentu, kas apstiprina
attiecīgās personas tiesisko situāciju.

49. panta 1. punkta f) apakšpunktu var attiecināt arī uz tādu datu nosūtīšanu starptautiskai humānās
palīdzības organizācijai, kas nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu saskaņā ar Ženēvas konvencijām vai
ievērotu starptautiskās humanitārās tiesības, kas piemērojamas bruņotos konfliktos; skatīt
112. apsvērumu. Arī šādos gadījumos datu subjektam ir jābūt fiziski vai tiesiski nespējīgam dot savu
piekrišanu.

Ar šo atkāpi var pamatot personas datu nosūtīšanu pēc dabas katastrofām un saistībā ar personiska
rakstura informācijas apmaiņu ar attiecīgām vienībām un personām (piemēram, katastrofu upuru
radiniekiem, kā arī valsts un neatliekamās palīdzības dienestu pārstāvjiem) glābšanas un meklēšanas
operāciju vajadzībām. Šādi neparedzēti notikumi (plūdi, zemestrīces, viesuļvētras u. c.) var attaisnot
noteiktu personas datu steidzamu nosūtīšanu, lai uzzinātu, piemēram, cietušo atrašanās vietu un
stāvokli. Tiek uzskatīts, ka šādās situācijās attiecīgais datu subjekts nespēj sniegt piekrišanu savu datu
nosūtīšanai.

2.7. Nosūtīšanu izdara no publiska reģistra (49. panta 1. punkta g) apakšpunkts un
2. punkts)
49. panta 1. punkta g) apakšpunkts un 2. punkts paredz personas datu nosūtīšanu no reģistriem, ja ir
izpildīti konkrēti nosacījumi. Reģistrs vispārīgi tiek definēts kā “(rakstiska) uzskaites sistēma, kas
ietver sistemātiskus vienību vai informācijas ierakstus,” vai “oficiāls personvārdu vai vienību saraksts
vai sistēma”36, savukārt 49. panta ietvaros reģistrs var būt rakstisks vai elektronisks.

Saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem attiecīgajam reģistram ir jābūt izveidotam ar
mērķi sniegt informāciju sabiedrībai. Tādēļ šī atkāpe neattiecas uz privātiem reģistriem (tādiem, kas
atrodas privātu struktūru atbildībā; piemēram, privātiem reģistriem, ar kuriem tiek novērtēta
kredītspēja).

Reģistram ir jābūt pieejamam, lai to var izmantot:

a) plaša sabiedrība vai

b) jebkura persona, kura var pierādīt savas leģitīmās intereses.

Tie var būt, piemēram, uzņēmumu reģistri, apvienību reģistri, sodāmības reģistri, (zemes) īpašumu
reģistri vai valsts transportlīdzekļu reģistri.

36 Merriam Webster Dictionary, https://www.merriam-webster.com/dictionary/register (22.1.2018.); Oxford
Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/register (22.1.2018.).
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Papildus vispārējām prasībām attiecībā uz reģistru formu datu nosūtīšanu no šādiem reģistriem var
veikt tikai tad, ja un ciktāl katrā konkrētā gadījumā ir izpildīti Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos
noteiktie izmantošanas nosacījumi (vispārējos nosacījumus skatīt 49. panta 1. punkta
g) apakšpunktā).

Datu pārziņiem un datu apstrādātājiem, kuri vēlas nosūtīt personas datus saskaņā ar šo atkāpi, ir
jāapzinās, ka nedrīkst nosūtīt pilnīgi visus reģistrā ietvertos personas datus vai veselas personas datu
kategorijas (49. panta 2. punkts). Ja nosūtīšana tiek veikta no reģistra, kas izveidots ar likumu un ir
paredzēts, lai to varētu izmantot personas, kurām ir leģitīmas intereses, datus nosūta tikai pēc
minēto personu pieprasījuma vai ja šīs personas ir datu saņēmēji, ņemot vērā datu subjektu intereses
un pamattiesības37. Datu nosūtītājiem katrā konkrētā gadījuma novērtējot, vai nosūtīšana ir
atbilstoša, vienmēr ir jāņem vērā datu subjekta intereses un tiesības.

Kā norādīts iepriekš, šādos reģistros iegūtu personas datu turpmāka izmantošana var notikt tikai
saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Šo atkāpi var piemērot arī publisko iestāžu darbībai, kad tās īsteno savas publiskās pilnvaras
(49. panta 3. punkts).

2.8. Pārliecinošas leģitīmas intereses (49. panta 1. punkta otrā daļa)
Ar 49. panta 1. punkta otro daļu tiek ieviesta jauna atkāpe, kas nebija iepriekš ietverta Direktīvā.
Saskaņā ar vairākiem konkrētiem, skaidri uzskaitītiem nosacījumiem personas datus var nosūtīt, ja tas
ir vajadzīgs datu pārziņa pārliecinošām leģitīmām interesēm.

Saskaņā ar tiesību aktu šī atkāpe ir paredzēta kā galējs līdzeklis, jo tā tiks piemērojama tikai tad, ja
“nosūtīšanu nevar balstīt uz 45. vai 46. pantā ietvertu noteikumu, tostarp noteikumu par saistošiem
uzņēmuma noteikumiem, un nav piemērojama neviena no atkāpēm īpašās situācijās”38.

Šī vairāku līmeņu pieeja, kas tiek izmantota, apsverot atkāpes izmantošanu kā pamatu datu
nosūtīšanai, paredz, ka pirms nolemt par labu 49. panta 1. punkta otrajā daļā ietvertajai atkāpei ir
jāapsver, vai būtu iespējams izmantot 45. un 46. pantā minēto nosūtīšanas rīku vai kādu no 49. panta
1. punkta pirmajā daļā ietvertajām konkrētajām atkāpēm. Saskaņā ar 113. apsvērumu to var izmantot
tikai atsevišķos gadījumos, izpildot lielu skaitu likumā skaidri paredzētu nosacījumu. Tādējādi saskaņā
ar VDAR39 ietverto pārskatatbildības principu datu nosūtītājam ir jāspēj uzskatāmi parādīt, ka nebija
iespējams veikt datu nosūtīšanu, pamatojoties uz atbilstošām garantijām, saskaņā ar 46. pantu, ne arī
piemērot kādu no 49 panta 1 punkta pirmajā daļā norādītās atkāpes.

Tas nozīmē, ka datu nosūtītājs var pierādīt nopietnus mēģinājumus šajā sakarā, ņemot vērā datu
nosūtīšanas apstākļus. Tas atkarībā no konkrētā gadījuma var ietvert, piemēram, pierādījumu, ka ir
pārbaudīts, vai datu nosūtīšanu var veikt, pamatojoties uz datu subjekta skaidru piekrišanu saskaņā
ar 49. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Tomēr zināmos apstākļos citu rīku izmantošana nav praktiski
iespējama. Piemēram, dažus no 46. pantā ietvertajiem atbilstošo garantiju veidiem datu nosūtītājs,
kas ir mazs vai vidējs uzņēmums, iespējams, nevar reāli izmantot40. Šāda situācija var rasties arī,
piemēram, ja datu saņēmējs ir skaidri atteicies noslēgt datu nosūtīšanas līgumu, pamatojoties uz
standarta datu aizsardzības klauzulām (46. panta 2. punkta c) apakšpunkts), un nav iespējams

37 VDAR 111. apsvērums.
38 VDAR 49. panta 1. punkta otrā daļa.
39 5. panta 2. punkts un 24. panta 1. punkts.
40 Piemēram, saistošie uzņēmuma noteikumi bieži vien nav reāls risinājums maziem un vidējiem uzņēmumiem,
jo tie prasa ievērojamus administratīvos ieguldījumus.
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neviens cits risinājums (atkarībā no konkrētā gadījuma ietverot izvēli par labu citam “datu
saņēmējam”) — skatīt arī turpmāk sadaļu par “pārliecinošām” leģitīmām interesēm.

Datu pārziņa pārliecinošās leģitīmās intereses

Saskaņā ar atkāpei noteikto formulējumu nosūtīšanai ir jābūt vajadzīgai datu pārziņa pārliecinošām
leģitīmām interesēm, kuras nav mazāk svarīgas kā datu subjekta intereses vai tiesības un brīvības.
Nav būtiski apsvērt datu nosūtītāja, kas darbojas kā datu apstrādātājs, vai datu saņēmēja intereses.

Turklāt vērā ir ņemamas tikai tādas intereses, kuras var atzīt par “pārliecinošām”, un tas ievērojami
ierobežo atkāpes piemērošanas tvērumu, jo uz šo gadījumu neattieksies visas iespējamās “leģitīmās
intereses”, kas norādītas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā. Tā vietā tiks piemērotas noteiktas
augstākas prasības, kas nosaka, ka datu pārziņa “pārliecinošām leģitīmām interesēm” ir jābūt
būtiskām. Piemēram, tas var būt gadījumā, ja datu pārzinis ir spiests nosūtīt personas datus, lai
aizsargātu savu organizāciju vai sistēmas no nopietna tiešā kaitējuma vai smaga soda, kas var būtiski
ietekmēt tā darbību.

Nosūtīšana, kas neatkārtojas

Saskaņā 49. panta 1. punkta otrās daļas formulējumu to var attiecināt tikai uz nosūtīšanu, kas
neatkārtojas41.

Ierobežots datu subjektu skaits

Papildus tam datus var nosūtīt tikai par ierobežotu skaitu datu subjektu. Nav noteikts absolūtais
slieksnis, jo skaits būs atkarīgs no konkrētās situācijas, taču, ņemot vērā attiecīgās nosūtīšanas veidu,
tam ir jābūt atbilstoši nelielam.

Praksē jēdziens “ierobežots datu subjektu skaits” ir atkarīgs no faktiskās situācijas. Piemēram, ja datu
pārzinim ir jānosūta personas dati ar mērķi atklāt vienreizēju un nopietnu drošības incidentu, lai
aizsargātu savu organizāciju, ir jāapsver, cik daudzu darbinieku dati tam ir jānosūta, lai nodrošinātu
šīs pārliecinošās leģitīmās intereses.

Pēc būtības, lai varētu piemērot šo atkāpi, šāda nosūtīšana nedrīkst attiekties uz visiem datu pārziņa
darbiniekiem, bet tikai noteiktu, ierobežotu skaitu.

“Datu pārziņa pārliecinošo leģitīmo interešu” un “datu subjekta interešu vai tiesību un brīvību”
līdzsvarošana, pamatojoties uz visu apstākļu, kas saistīti ar datu nosūtīšanu un atbilstošu garantiju
nodrošināšanu, novērtējumu

Vēl viena prasība ir piemērot līdzsvara kritēriju datu nosūtītāja (pārliecinošām) leģitīmām interesēm
un datu subjekta interesēm vai tiesībām un brīvībām. Šajā sakarā tiesību aktā ir skaidri noteikts, ka
datu nosūtītājam ir jānovērtē visi attiecīgās datu nosūtīšanas apstākļi, un, pamatojoties uz šo
novērtējumu, jānodrošina “atbilstošas garantijas” nosūtīto datu aizsardzībai. Šī prasība uzsver
garantiju īpašo nozīmi, kāda tām var būt, samazinot datu nosūtīšanas pārmērīgo ietekmi uz datu
subjektiem un tādējādi, iespējams, ietekmējot tiesību un interešu līdzsvaru tādā mērā, ka datu
pārziņa intereses netiks uzskatītas par mazāk svarīgām42.

Attiecībā uz datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, kuras ir jāņem vērā, ir rūpīgi jānovērtē un
jāparedz iespējamā negatīvā ietekme, t. i., datu nosūtīšanas riski, kas tiek radīti datu subjekta visu

41 Sīkāku informāciju par terminu “neatkārtojas” skatīt 4. lpp.
42 Garantiju īpašā nozīme attiecībā uz datu pārziņa un datu subjektu interešu līdzsvarošanu jau ir iepriekš
uzsvērta 29. panta darba grupas WP 217, 31. lpp.
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veidu (leģitīmajām) interesēm, apsverot to iespējamību un nopietnību43. Šajā sakarā jo īpaši ir jāņem
vērā jebkāds iespējamais kaitējums (fizisks un materiāls, kā arī nemateriāls, piemēram, saistībā ar
reputācijas pasliktināšanos)44. Novērtējot riskus un apsverot, ko attiecīgajos apstākļos varētu uzskatīt
par “atbilstošām garantijām” datu subjekta tiesību un brīvību aizsardzībai, datu nosūtītājam jo īpaši ir
jāņem vērā datu būtība, apstrādes nolūks un ilgums, kā arī situācija datu izcelsmes valstī, trešā valstī
un, ja tāda ir, galamērķa valstī45.

Turklāt tiesību akts nosaka, ka datu nosūtītājam ir jāīsteno papildu pasākumi kā garantijas, lai
samazinātu noteiktos riskus, ko datu subjektam rada datu nosūtīšana46. Tiesību aktā tā ir noteikta kā
obligāta prasība, lai varētu nodrošināt, ka papildu garantiju neesības gadījumā, nosūtot datus, datu
subjekta intereses vai tiesības un brīvības vienmēr būs svarīgākas nekā pārziņa intereses47. Attiecībā
uz šādu garantiju veidu nav iespējams noteikt vispārējas prasības, kas šajā sakarā piemērojamas visos
gadījumos, un tās būs lielā mērā atkarīgas no konkrētajiem datu nosūtīšanas apstākļiem. Atkarībā no
konkrētā gadījuma garantijas var ietvert, piemēram, pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt, ka dati
tiek dzēsti iespējami ātri pēc to nosūtīšanas, vai ierobežot nolūkus, kādos datus var apstrādāt pēc
šādas nosūtīšanas. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tam, vai pietiek ar pseidonimizētu vai šifrētu datu
nosūtīšanu48. Papildus tam būtu jāapsver tehniski un organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir
nodrošināt, ka nosūtītos datus nevar izmantot citos nolūkos, izņemot tos, ko datu nosūtītājs precīzi
paredzējis.

Uzraudzības iestādes informēšana

Pienākums informēt uzraudzības iestādi nenozīmē, ka ir jāsaņem uzraudzības iestādes atļauja datu
nosūtīšanai, bet tā drīzāk ir papildu garantija, kas ļauj uzraudzības iestādei novērtēt, kāda ir datu
nosūtīšanas (ja iestāde uzskata to par atbilstošu) iespējamā ietekme uz attiecīgo datu subjektu
tiesībām un brīvībām. Pārskatatbildības principa izpildes ietvaros datu nosūtītājam ir ieteicams
atzīmēt visus ar datu pārsūtīšanu saistītos aspektus, piemēram, tā pārliecinošās leģitīmās intereses,
attiecīgās personas “konkurējošās” intereses, nosūtīto datu būtību un nosūtīšanas nolūku.

Informācijas sniegšana par datu nosūtīšanu un datu subjekta pārliecinošām leģitīmām interesēm

Datu pārzinim ir jāinformē datu subjekts par datu nosūtīšanu un tā pārliecinošām leģitīmām
interesēm. Šī informācija ir jāsniedz papildus VDAR 13. un 14. punktā paredzētajai informācijai.

43 Skatīt 75. apsvērumu: “Risku fizisku personu tiesībām un brīvībām — ar atšķirīgu iespējamību un nopietnību
(..)”.
44 Skatīt 75. apsvērumu: “Risku fizisku personu tiesībām un brīvībām — ar atšķirīgu iespējamību un
nopietnību — var radīt personas datu apstrāde, kas var izraisīt fizisku, materiālu vai nemateriālu kaitējumu”.
45 113. apsvērums.
46 Lai gan attiecībā uz tiesību aktā paredzēto “parasto” līdzsvara kritēriju šādi (papildu) pasākumi, iespējams,
vienmēr nav nepieciešami (skatīt 29. panta darba grupas Darba dokumentu par līguma ad hoc klauzulu projektu
“ES datu apstrādātājs — trešās valsts apakšapstrādātājs”, WP 214, 41. lpp), 49. panta 1. punkta otrās daļas
formulējums norāda, ka papildu pasākumi ir obligāti, lai datu nosūtīšana atbilstu “līdzsvara kritērijam” un
tādējādi tai varētu piemērot šo atkāpi.
47 Lai gan attiecībā uz tiesību aktā paredzēto “parasto” līdzsvara kritēriju šādi (papildu) pasākumi, iespējams,
vienmēr nav nepieciešami (skatīt 29. panta darba grupas atzinumu 06/2014 par datu pārziņa leģitīmo interešu
jēdzienu saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu, WP 217, 41. lpp), 49. panta 1. punkta otrās daļas
formulējums norāda, ka papildu pasākumi ir obligāti, lai datu nosūtīšana atbilstu “līdzsvara kritērijam” un
tādējādi tai varētu piemērot šo atkāpi.
48 Citus iespējamo garantiju piemērus skatīt 29. panta darba grupas Darba dokumentā par līguma ad hoc
klauzulu projektu “ES datu apstrādātājs — trešās valsts apakšapstrādātājs”, WP 214, 41.–43. lpp.
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