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Eiropas Datu aizsardzības kolēģija,

ņemot vērā 70. panta 1. punkta e) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (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,

IR PIEŅĒMUSI ŠĪS PAMATNOSTĀDNES.

1 IEVADS

Nozīmīgs notikums tiešsaistes vidē pēdējās desmitgades laikā ir sociālo mediju plašāka izmantošana.
Arvien vairāk cilvēku izmanto sociālos medijus, lai sazinātos ar ģimeni un draugiem, lai piekļūtu
profesionālās tīklošanas pakalpojumiem vai dalītos ar informāciju par kopīgām interesēm un idejām.
Šajās pamatnostādnēs “sociālie mediji” ir tiešsaistes platformas, kas ļauj veidot tīklus un lietotāju
kopienas, kurās tie dalās ar informāciju un saturu1. Sociālo mediju galvenās īpašības cita starpā ir
iespēja fiziskām personām reģistrēties ar mērķi izveidot kontus vai profilus, lai nodrošinātu lietotāju
savstarpēju saziņu, kopīgojot lietotāju radītu vai citu saturu, un izveidotu saiknes un tīklus ar citiem
lietotājiem2.

Sava darījumdarbības modeļa ietvaros daudzi sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji piedāvā
mērķauditorijas atlases pakalpojumus. Mērķauditorijas atlases pakalpojumi ļauj fiziskām vai juridiskām
personām (“mērķauditorijas atlases īstenotāji”) sniegt konkrētus ziņojumus sociālo mediju lietotājiem
ar mērķi veicināt komerciālas, politiskas vai citas intereses3. Mērķauditorijas atlases raksturīga īpašība
ir subjektīvā atbilstība starp mērķa personu vai grupu un ziņojuma saturu. Saskaņā ar pamata

1 Papildu funkcijas, kuras nodrošina sociālie mediji, cita starpā var būt, piemēram, personalizācija,
lietojumprogrammu integrācija, sociālie spraudņi, lietotāju autentifikācija, analīze un publicēšana. Sociālo mediju
funkcijas var būt atsevišķs pārziņu piedāvājums vai tās var būt ietvertas plašākā pakalpojumu piedāvājumā.
2 Papildus “tradicionāliem” sociālajiem medijiem citi sociālie mediji ietver: iepazīšanās platformas, kurās
reģistrēti lietotāji meklē partnerus, ar kuriem satikties reālajā dzīvē; platformas, kurās reģistrēti lietotāji var
augšupielādēt savus videoklipus, kā arī ievietot komentārus par videoklipiem un saites uz tiem; vai datorspēles,
kurās reģistrēti lietotāji var spēlēt grupās, apmainīties ar informāciju vai dalīties ar savu pieredzi un panākumiem
spēlē.
3 Mērķauditorijas atlase ir definēta kā “pasākuma vēršana uz noteiktu cilvēku grupu” un “mēģinājums piesaistīt
kādu personu vai grupu vai to kaut kādā veidā ietekmēt”,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/targeting.
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pieņēmumu lielāka atbilstība nodrošina augstāku pieņemšanas līmeni (piesaistīto klientu skaits) un līdz
ar to efektīvāku mērķauditorijas atlases kampaņu (peļņa no kapitāla ieguldījuma).

Sociālo mediju lietotāju atlases mehānismi laika gaitā ir kļuvuši sarežģītāki. Pašlaik organizācijas var
veikt mērķauditorijas atlasi, pamatojoties uz lielu skaitu kritēriju. Šādi kritēriji var būt izstrādāti,
balstoties uz personas datiem, kurus lietotāji ir aktīvi snieguši vai ar kuriem tie aktīvi dalījušies,
piemēram, par attiecību stāvokli. Tomēr arvien vairāk mērķauditorijas atlases kritēriju arī tiek
izstrādāti, pamatojoties uz personas datiem, kurus sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji vai trešās
personas iegūst novērošanas vai izsecināšanas gaitā un kurus platforma vai citi dalībnieki (piemēram,
datu starpnieki) savāc (apkopo), lai atbalstītu reklāmas mērķauditorijas noteikšanas iespējas. Citiem
vārdiem sakot, sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlase ietver ne tikai tādu personu vai personu
grupu izvēlēšanos, kuri ir konkrētā ziņojuma paredzētie adresāti (“mērķauditorija”), bet gan visu
procesu, kuru īsteno ieinteresēto personu kopums un kura rezultātā personas, kas izveidojušas sociālo
mediju kontus, saņem konkrētus ziņojumus4.

No dažādiem avotiem iegūtu datu kombinācija un analīze, kā arī sociālo mediju ietvaros apstrādāto
personas datu iespējamais sensitīvais raksturs5 rada riskus personu pamattiesībām un brīvībām. Datu
aizsardzības ziņā daudzi riski ir saistīti ar iespējamo pārredzamības un lietotāju kontroles trūkumu.
Iesaistītajām personām bieži vien nav pārredzama personas datu pamata apstrāde, kuras rezultātā tiek
piegādāts mērķtiecīgs ziņojums. Turklāt tā var ietvert personas datu neparedzētu vai nevēlamu
izmantošanu, kas rada jautājumus ne tikai saistībā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, bet arī citām
pamattiesībām un brīvībām. Pēdējā laikā mērķauditorijas atlasei sociālajos medijos tiek pievērsta
plašāka sabiedrības interese un īstenota lielāka regulējuma kontrole demokrātiskas lēmumu
pieņemšanas un vēlēšanu procesu kontekstā6.

2 DARBĪBAS JOMA

Sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlasē ir iesaistīti vairāki dalībnieki, kuri šajās pamatnostādnēs
iedalīti četrās grupās: sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji, to lietotāji, mērķauditorijas atlases
īstenotāji un citi dalībnieki, kuri var piedalīties mērķauditorijas atlases procesā. Dažādu dalībnieku
uzdevumu un pienākumu pareizas noteikšanas nozīmīgums nesen tika uzsvērts Eiropas Savienības
Tiesas (EST) spriedumos lietās Wirtschaftsakademie un Fashion ID7. Abi spriedumi liecina, ka sociālo
mediju pakalpojumu sniedzēju un citu dalībnieku starpā pastāvošas mijiedarbības rezultātā var rasties
kopīga atbildība atbilstoši ES datu aizsardzības tiesību aktiem.

Ņemot vērā EST judikatūru, kā arī VDAR prasības par kopīgajiem pārziņiem un pārskatatbildību, šajās
pamatnostādnēs ir sniegti norādījumi par sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlasi, jo īpaši
attiecībā uz mērķauditorijas atlases īstenotāju un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju pienākumiem.

4 Saņemtie ziņojumi parasti satur attēlus un tekstu, taču tajos arī var tikt izmantots video un/vai audio formāts.
5 Saistībā ar sociālajiem medijiem apstrādātie personas dati var būt uzskatāmi par “īpašu kategoriju personas
datiem” saskaņā ar VDAR 9. pantu, var būt saistīti ar neaizsargātām personām vai tiem var būt ļoti personisks
raksturs. Sk. arī 29. panta datu aizsardzības darba grupas Pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi uz datu
aizsardzību (NIDA) veikšanai un noskaidrošanai, vai apstrāde “varētu radīt augstu risku” Regulas 2016/679
izpratnē (WP 248 rev. 01, 9. lpp.).
6 Sk., piemēram, https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb-2019-03-13-statement-on-
elections_lv.pdf; https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2018/07/findings-
recommendations-and-actions-from-ico-investigation-into-data-analytics-in-political-campaigns/;
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-data-protection-law-electoral-guidance-
638_en.pdf; https://www.personuvernd.is/information-in-english/greinar/nr/2880.
7 EST, spriedums lietā Wirtschaftsakademie, 2018. gada 5. jūnijs, C-210/16, ECLI:EU:C:2018:388; EST, spriedums
lietā Fashion ID, 2019. gada 29. jūlijs, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629.
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Ja pastāv kopīga atbildība, pamatnostādņu mērķis ir precizēt pienākumu iespējamo sadali starp
mērķauditorijas atlases īstenotājiem un sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem, balstoties uz
praktiskiem piemēriem8.

Līdz ar to galvenais šo pamatnostādņu mērķis ir precizēt sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju un
mērķauditorijas atlases īstenotāju uzdevumus un pienākumus. Lai to izdarītu, pamatnostādnēs arī ir
noteikti iespējamie riski personu pamattiesībām un brīvībām (3. iedaļa), galvenie dalībnieki un to
uzdevumi (4. iedaļa) un ir pievērsta uzmanība galveno datu aizsardzības prasību piemērošanai
(piemēram, likumīgums un pārredzamība, NIDA u. c.), kā arī tādu vienošanos galvenajiem elementiem,
kuras noslēgtas starp sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem un mērķauditorijas atlases īstenotājiem.

Tomēr šo pamatnostādņu darbības joma aptver attiecības starp sociālo tīklu reģistrētajiem lietotājiem,
tīkla pakalpojumu sniedzējiem, kā arī mērķauditorijas atlases īstenotājiem. Šo pamatnostādņu ietvaros
nav rūpīgi analizēti tādi scenāriji, kad personas nav sociālo mediju pakalpojumu reģistrēti lietotāji.

3 RISKI LIETOTĀJA TIESĪBĀM UN BRĪVĪBĀM, KURUS RADA PERSONAS
DATU APSTRĀDE

VDAR ir uzsvērts, cik svarīgi ir atbilstoši novērtēt un mazināt tādus riskus personas tiesībām un
brīvībām, kuri izriet no personas datu apstrādes9 . Mehānismi, kurus var izmantot sociālo mediju
lietotāju mērķauditorijas atlasei, kā arī pamata apstrādes darbības, kuras ļauj veikt mērķauditorijas
atlasi, var radīt nopietnus riskus. Šo pamatnostādņu mērķis nav sniegt personas tiesību un brīvību
iespējamo risku izsmeļošu sarakstu. Tomēr EDAK uzskata, ka ir svarīgi norādīt dažus risku veidus un
sniegt vairākus to izpausmes piemērus.

Sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlase var būt saistīta ar personas datu izmantošanu, kas ir
pretrunā ar saprātīgām personu gaidām vai pārsniedz tās un tādējādi pārkāpj piemērojamos datu
aizsardzības principus un noteikumus. Piemēram, ja sociālo mediju platformā ir apvienoti personas dati
no trešo personu avotiem ar datiem, kurus izpauduši jeb atklājuši platformas lietotāji, personas dati
var tikt izmantoti ne tikai sākotnējiem nolūkiem, kā arī tādā veidā, kas neatbilst personas saprātīgām
gaidām. Profilēšanas darbības, kas ir saistītas ar mērķauditorijas atlasi, var ietvert secinājumu
izdarīšanu par personu interesēm vai citām īpašībām, kuras attiecīgā persona nav aktīvi izpaudusi,
tādējādi traucējot personas spēju īstenot kontroli par saviem datiem10. Turklāt pārredzamības trūkums
attiecībā uz dažādu dalībnieku lomu un iesaistītajām apstrādes darbībām var kavēt, apgrūtināt vai
traucēt datu subjekta tiesību īstenošanu.

Otrais riska veids attiecas uz diskriminācijas un izslēgšanas iespējamību. Sociālo mediju lietotāju
mērķauditorijas atlase var ietvert kritērijus, kuri var būt tieši vai netieši diskriminējoši, piemēram,

8 Šīs pamatnostādnes neskar EDAK Pamatnostādnes 07/2020 par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR, kas
pieņemtas 2020. gada 2. septembrī, attiecībā uz pienākumu sadali citās situācijās.
9 Saskaņā ar VDAR 24. pantu pārzinis īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu
un spētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde notiek saskaņā ar VDAR, “ņemot vērā apstrādes raksturu, apmēru,
kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un nopietnības pakāpes riskus attiecībā uz fizisku personu
tiesībām un brīvībām”. Sk. arī 29. panta datu aizsardzības darba grupas Pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi
uz datu aizsardzību (NIDA) veikšanai un noskaidrošanai, vai apstrāde “varētu radīt augstu risku”
Regulas 2016/679 izpratnē (WP 248 rev. 01, 2017. gada 4. oktobris).
10 Sk. arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) atzinumu par manipulācijām tiešsaistē, Atzinums 3/2018,
2018. gada 19. marts, 15. lpp. (“Bažas saistībā ar profilu datu izmantošanu dažādiem mērķiem, izmantojot
algoritmus, rada tas, ka dati zaudē sākotnējo kontekstu. Datu pārprofilēšana varētu ietekmēt personas
informatīvo pašnoteikšanos un vēl vairāk samazināt datu subjektu kontroli pār saviem datiem, tādējādi
ietekmējot viņu uzticēšanos digitālajai videi un pakalpojumiem.”).
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attiecībā uz personas rases vai etnisko piederību, veselības stāvokli vai seksuālo orientāciju, vai citām
attiecīgās personas aizsargātām īpašībām. Piemēram, šādu kritēriju izmantošana ar darba
piedāvājumiem, mājokļiem vai kredītiem (aizdevumi, hipotēkas) saistītu reklāmu gadījumā var
samazināt iespējas cilvēkiem noteiktās grupās. Diskriminācijas potenciālu mērķauditorijas atlases jomā
rada reklāmdevēju spējas izmantot plašu un daudzveidīgu personas datu kopumu (piemēram,
demogrāfiskie dati, uzvedības dati un informācija par interesēm), kurus sociālo mediju platformas vāc
par lietotājiem 11 . Jaunākie pētījumi liecina, ka diskriminējošas ietekmes potenciāls pastāv, arī
neizmantojot kritērijus, kuri ir tieši saistīti ar īpašu kategoriju personas datiem VDAR 9. panta
izpratnē12.

Otrā risku kategorija ir saistīta ar lietotāju iespējamu manipulāciju. Mērķauditorijas atlases mehānismi
pēc definīcijas tiek izmantoti, lai ietekmētu personu uzvedību un izvēli kā attiecībā uz lēmumiem, kurus
tās kā patērētāji pieņem par pirkumiem, tā attiecībā uz politiskajiem lēmumiem, kurus tās pieņem kā
pilsoņi pilsoniskajā dzīvē13 . Tomēr dažas mērķauditorijas atlases pieejas var apdraudēt personīgo
patstāvību un brīvību (piemēram, nosūtot personalizētus ziņojumus, kuri paredzēti, lai izmantotu vai
pat uzsvērtu neaizsargātību, personīgās vērtības vai bažas). Piemēram, sociālajos medijos kopīgota
satura analīze var atklāt informāciju par emocionālo stāvokli (piemēram, veicot noteiktu atslēgvārdu
izmantošanas analīzi). Šādu informāciju var izmantot, lai personai mērķtiecīgi nosūtītu konkrētus
ziņojumus noteiktos brīžos, kad paredzams, ka tai būs augstāks uztveršanas līmenis, tādējādi slepeni
ietekmējot personas domu procesu, emocijas un uzvedību14.

Sociālo mediju lietotāju atlases mehānismi arī var tikt izmantoti, lai neatbilstīgi ietekmētu personas
saistībā ar politisko diskursu un demokrātiskiem vēlēšanu procesiem 15 . “Tradicionālo” bezsaistes
politisko kampaņu mērķis ir ietekmēt balsotāju uzvedību, izmantojot ziņojumus, kuri ir vispārēji
pieejami un iegūstami (pārbaudāmi), savukārt pieejamie tiešsaistes mērķauditorijas atlases mehānismi
ļauj politiskajām partijām un kampaņām mērķtiecīgi sūtīt atsevišķiem balsotājiem pielāgotus
ziņojumus atbilstoši mērķauditorijas konkrētajām vajadzībām, interesēm un vērtībām 16 . Šāda
mērķauditorijas atlase pat var ietvert dezinformāciju vai ziņojumus, kurus personas uzskata par īpaši
satraucošiem, un līdz ar to pastāv (lielāka) iespēja, ka tā izraisīs noteiktas emocijas vai reakciju. Nosūtot
konkrētām personām polarizējošus vai nepatiesus (dezinformējošus) ziņojumus, nesniedzot vai daļēji
sniedzot kontekstu vai citus viedokļus, mērķauditorijas atlases mehānismu izmantošana var apdraudēt
demokrātisku vēlēšanu procesu17.

11 T. Speicher u. c., Potential for Discrimination in Online Targeted Advertising, Proceedings of the 1st Conference
on Fairness, Accountability and Transparency, Proceedings of Machine Learning Research PMLR 81:5-19, 2018,
http://proceedings.mlr.press/v81/speicher18a.html.
12 Turpat.
13 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Atzinums 3/2018, 18. lpp.
14 Sk. “Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks”, Adam D. I. Kramer,
Jamie E. Guillory un Jeffrey T. Hancock, PNAS, 2014. gada 17. jūnijs, 111 (24) 8788-8790; pirmo reizi publicēts
2014. gada 2. jūnijā, https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111, pieejams vietnē:
https://www.pnas.org/content/111/24/8788 Adam D. I. Kramer Core Data Science Team, Facebook, Inc., Menlo
Park, CA 94025.
15 Sk. arī Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas Paziņojumu Nr. 2/2019 par personas datu izmantošanu politisko
kampaņu gaitā, 2019. gada 13. marts, 1. lpp.
16 Informācijas komisāra birojs (ICO), Democracy disrupted? Personal information and political influence,
2018. gada 10. jūlijs, 14. lpp.
17 Sk. arī Eiropas Komisijas izdevumu “Komisijas vadlīnijas par Savienības datu aizsardzības regulējuma
piemērošanu vēlēšanu kontekstā — Eiropas Komisijas ieguldījums līderu sanāksmē Zalcburgā 2018. gada 19. un
20. septembrī”. Sk. arī L. M. Neudert un N. M. Marchal, Polarisation and the use of technology in political
campaigns and communication, Eiropas Parlamenta Izpētes dienests, 2019, 22.–24. lpp.
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Līdzīgi algoritmu izmantošana ar mērķi noteikt, kāda informācija tiek attēlota konkrētām personām,
var nelabvēlīgi ietekmēt piekļuvi daudzveidīgiem informācijas avotiem par kādu konkrētu jautājumu.
Tas savukārt var negatīvi ietekmēt publisko debašu plurālismu un informācijas pieejamību 18 .
Mērķauditorijas atlases mehānismus var izmantot, lai palielinātu noteiktu ziņojumu pamanāmību,
vienlaicīgi mazāk uzmanības piešķirot citiem ziņojumiem. Iespējamā nelabvēlīgā ietekme var būt
divējāda. No vienas puses, pastāv riski saistībā ar tā dēvētajiem “filtra burbuļiem”, kuros personas ir
pakļautas tai pašai, bet lielāka apjoma informācijai, un tajā sastopas ar šaurāku viedokļu loku, kā
rezultātā rodas politiskā un ideoloģiskā polarizācija 19 . No otras puses, mērķauditorijas atlases
mehānismi arī var radīt “informācijas pārslogotības” riskus, kuru gadījumā personas nevar pieņemt
pamatotu lēmumu, jo tiem ir pārāk daudz informācijas un tie nespēj novērtēt, vai tā ir uzticama.

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji var vākt personas datus ne tikai par darbībām, kuras personas
veikušas sociālo mediju platformā. Sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz
informāciju par to pārlūkošanas paradumiem vai citām darbībām ārpus sociālo mediju platformas, var
radīt personām priekšstatu, ka viņu darbība tiek sistemātiski uzraudzīta. Tas var ierobežot vārda
brīvību, tostarp piekļuvi informācijai20. Šādu ietekmi var pastiprināt tas, ka mērķauditorijas atlase arī
balstās uz sociālo mediju lietotāju kopīgotā satura analīzi. Privāto ziņu, ierakstu un komentāru analīze,
kas veikta komerciālā vai politiskā nolūkā, var izraisīt pašcenzūru.

Iespējamā mērķauditorijas atlases nelabvēlīgā ietekme var būt ievērojami lielāka, ja tā skar
neaizsargātas personu grupas, piemēram, bērnus. Mērķauditorijas atlase var veidot bērnu personīgās
vēlmes un intereses, ietekmējot viņu patstāvību un tiesības uz attīstību. VDAR 38. apsvērumā norādīts,
ka būtu jāpiemēro īpaša aizsardzība bērnu personas datu izmantošanai tirgvedības vajadzībām vai
tādēļ, lai veidotu personu vai lietotāju profilus, un bērnu personas datu vākšanai, kad tiek izmantoti
bērnam tiešā veidā piedāvāti pakalpojumi21.

Sociālo mediju lietošana Eiropas Savienībā ir izplatīta — 54 % iedzīvotāju vecumā no 16 līdz 74 gadiem
2019. gadā izmantoja sociālos tīklus. Turklāt šis dalības līmenis gadu gaitā ir pakāpeniski palielinājies22.
EDAK atzīst, ka koncentrācijas pieaugums sociālo mediju un mērķauditorijas atlases tirgos var arī
palielināt riskus ievērojama skaita cilvēku tiesībām un brīvībām. Piemēram, dažiem sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējiem patstāvīgi vai kopā ar citiem uzņēmumiem var būt iespēja apvienot plašāku
un daudzveidīgāku personas datu kopumu. Šī spēja savukārt var palielināt iespēju piedāvāt uzlabotākas
mērķauditorijas atlases kampaņas. Šis aspekts ir būtisks gan no datu aizsardzības (attiecīgo personu
padziļināta profilēšana), gan no konkurences tiesību aktu viedokļa (nepārspējamā analītiskā
informācija, ko nodrošina platforma, var to padarīt par “nenovēršamu tirdzniecības partneri”
tiešsaistes tirgotājiem). Savukārt, kā ir atzinusi EDAK, tirgus un informācijas varas līmenis “var
apdraudēt digitālo pakalpojumu patērētāju datu aizsardzības un brīvības līmeni”.23

Iepriekš minēto risku iespējamība un nopietnība cita starpā ir atkarīga no mērķauditorijas atlases
mehānismu rakstura un to izmantošanas veida un konkrētajiem mērķiem. Elementi, kuri var ietekmēt

18 Sk. arī Eiropas Parlamenta 2018. gada 3. maija rezolūciju par plašsaziņas līdzekļu plurālismu un brīvību Eiropas
Savienībā.
19 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Atzinums 3/2018, 7. lpp.
20 Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, Atzinums 3/2018, 9. lpp., un Eiropas Padomes mediju plurālisma un
mediju piederības pārredzamības ekspertu komisija (MSI-MED), Internet and Electoral Campaigns, Study on the
use of internet in electoral campaigns, Eiropas Padomes pētījums DGI(2017)11, 2018. gada aprīlis, 19.–21. lpp.
21 Sk. arī 29. panta datu aizsardzības darba grupas Pamatnostādnes par automatizētu individuālu lēmumu
pieņemšanu un profilēšanu Regulas 2016/679 nolūkiem, 2018. gada 6. februāris, WP 251 rev. 01, 29. lpp.
22 https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20200630-2
23 EDAK paziņojums par datu aizsardzības ietekmi uz ekonomikas koncentrāciju, pieejams vietnē:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_economic_concentration_lv.pdf.
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risku iespējamību un nopietnību sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlases kontekstā, sīkāk
aprakstīti 7. iedaļā.

4 DALĪBNIEKI UN UZDEVUMI

4.1 Lietotāji

Personas izmanto sociālos medijus dažādā statusā un dažādiem mērķiem (piemēram, lai sazinātos ar
draugiem, apmainītos ar informāciju par kopīgām interesēm vai atrastu nodarbinātības iespējas).
Termins “lietotājs” parasti tiek izmantots attiecībā uz personām, kuras reģistrējušās attiecīgajā
pakalpojumā (t. i., personas, kurām ir konts vai profils). Tomēr daudziem sociālo mediju
pakalpojumiem personas var piekļūt nereģistrējoties (t. i., neizveidojot kontu vai profilu)24. Parasti
šādas personas nevar pilnībā izmantot tādas pašas funkcijas vai pakalpojumus, kas tiek nodrošinātas
sociālo mediju pakalpojumu reģistrētiem lietotājiem. Gan reģistrētus, gan nereģistrētus sociālo mediju
pakalpojumu lietotājus var uzskatīt par “datu subjektiem” VDAR 4. panta 1. punkta izpratnē, ciktāl
persona ir tieši vai netieši identificēta vai identificējama25.

Tas, vai personām ir jāreģistrējas, norādot īsto vārdu un uzvārdu vai izmantojot segvārdu vai
pseidonīmu, var atšķirties atkarībā no attiecīgā sociālo mediju pakalpojuma. Tomēr parasti konkrētam
lietotājam ir iespējams veikt mērķauditorijas atlasi (vai cita veida izdalīšanu), pat ja netiek norādīts
īstais vārds un uzvārds, jo lielākoties mērķauditorijas atlases gadījumos tiek izmantots nevis īstais vārds
un uzvārds, bet citi personas datu veidi, piemēram, informācija par interesēm, sociogrāfiskie dati,
uzvedības informācija vai citi identifikatori. Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji bieži vien mudina
lietotājus atklāt faktiskos datus, piemēram, tālruņa numurus26. Visbeidzot, jānorāda, ka sociālo mediju
pakalpojumu sniedzēji arī var nodrošināt mērķauditorijas atlases iespēju attiecībā uz personām, kurām
nav sociālo mediju konta27.

4.2 Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji nodrošina tiešsaistes pakalpojumu, kas ļauj veidot tīklus un
lietotāju kopienas, kurās tie dalās ar informāciju un saturu. Sociālo mediju pakalpojumi parasti tiek
piedāvāti ar tīmekļa pārlūkprogrammu vai īpašu lietotņu starpniecību, turklāt bieži vien pēc tam, kad
lietotājam ir jānorāda personas datu kopums, lai izveidotu lietotāja kontu vai profilu. Minētie
pakalpojumi arī bieži vien piedāvā lietotājiem saistītus konta pārvaldības rīkus, lai nodrošinātu tiem
iespēju piekļūt personas datiem un kontrolēt personas datus, kas apstrādāti konta izmantošanas
kontekstā.

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs nosaka pakalpojumu funkcionalitāti. Tā ietvaros savukārt tiek
noteikts, kuri dati tiek apstrādāti, kādiem nolūkiem, saskaņā ar kādiem noteikumiem, kā arī tas, kā tiek

24 Personas dati un profilēšanas informācija, ko glabā sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji par personām, kuras
nav reģistrēti sociālo mediju pakalpojumu lietotāji, dažreiz tiek dēvēti par “ēnu profiliem”.
25 Sk. arī 26. apsvērumu (“izdalīšana”). Sk. arī 29. panta datu aizsardzības darba grupas Atzinumu 4/2007 par
personas datu jēdzienu, 2007. gada 20. jūnijs, WP 136, 12. un turpmākās lpp.
26 Dažos gadījumos sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji lūdz papildu dokumentāciju, lai verificētu sniegtos
datus, piemēram, pieprasot lietotājiem augšupielādēt personas apliecības vai līdzīgus dokumentus.
27 Šāda mērķauditorijas atlase var būt iespējama, pamatojoties uz tiešsaistes identifikatoriem, ko izmanto viņu
ierīces, lietojumprogrammas, rīki un protokoli, kā, piemēram, interneta protokola adreses, sīkdatņu identifikatori
vai citi identifikatori. Tādējādi, iespējams, tiek atstātas pēdas, kuras jo īpaši savienojumā ar unikāliem
identifikatoriem un citu informāciju, ko saņem serveri, var izmantot, lai veidotu fizisku personu profilus un lai
identificētu tās. Skatīt arī VDAR 30. apsvērumu. Balstoties uz šādu atpazīšanu, personas apmeklētajās tīmekļa
vietnēs var tikt rādītas mērķtiecīgas reklāmas.
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apstrādāti personas dati. Tas ļauj sniegt sociālo mediju pakalpojumus, taču, iespējams, arī tādus
pakalpojumus kā  mērķauditorijas atlasi, kas var sniegt ieguvumu darījumdarbības partneriem, kuri
darbojas sociālo mediju platformā vai izmanto to savā darījumdarbībā.

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam ir iespēja apkopot lielu personas datu apjomu par tādu sociālo
mediju pakalpojumos nereģistrētu lietotāju un personu uzvedību un mijiedarbību, kas ļauj tam iegūt
ievērojamu analītisku informāciju par lietotāju sociāli demogrāfiskajiem raksturlielumiem, interesēm
un vēlmēm. Jānorāda, ka analītiska informācija, kuras pamatā ir lietotāju darbība, bieži vien ietver
izsecinātus vai atvasinātus personas datus. Piemēram, ja lietotājs mijiedarbojas ar noteiktu saturu
(piemēram, atzīmējot, ka tam “patīk” ieraksts sociālajos medijos, vai noskatoties video), sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējs var reģistrēt šo darbību un var izsecināt, ka attiecīgajam lietotājam patīk
konkrētais saturs, ar kuru tas mijiedarbojies.

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji arvien vairāk vāc datus, ne tikai balstoties uz darbībām pašā
platformā, bet arī darbībām, kuras veiktas ārpus platformas, apvienojot datus no vairākiem tiešsaistes
un bezsaistes avotiem, lai iegūtu plašāku analītisko informāciju. Datus var apvienot ar personas datiem,
kurus personas aktīvi izpauž sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, lietotājvārds, e-pasta
adrese, atrašanās vieta un tālruņa numurs), kā arī datiem, kurus tiem piešķir platforma (piemēram,
unikālie identifikatori).

4.3 Mērķauditorijas atlases īstenotāji

Šajās pamatnostādnēs termins “mērķauditorijas atlases īstenotājs” lietots attiecībā uz fiziskām vai
juridiskām personām, kuras izmanto sociālo mediju pakalpojumus, lai mērķtiecīgi nosūtītu konkrētus
ziņojumus sociālo mediju lietotāju kopumam, balstoties uz noteiktiem parametriem vai kritērijiem28.
Atšķirībā no citiem sociālo mediju lietotājiem mērķauditorijas atlases īstenotāji izvēlas ziņojumus
un/vai mērķauditoriju saskaņā ar konkrēto personu subjektīvajām īpašībām, interesēm vai vēlmēm —
tā ir prakse, kuru dažreiz arī dēvē par “individualizētu adresāciju” (micro-targeting)”29. Mērķauditorijas
atlases īstenotāji var veikt mērķauditorijas atlasi, lai veicinātu komerciālas, politiskas vai citas intereses.
Tipiski piemēri ir zīmoli, kuri izmanto sociālos medijus savu produktu reklāmai, tostarp zīmola
atpazīstamības uzlabošanai. Politiskās partijas arī arvien vairāk izmanto sociālos medijus savas
kampaņas stratēģijas ietvaros. Labdarības organizācijas un citas bezpeļņas organizācijas arī izmanto
sociālos medijus, lai mērķtiecīgi sūtītu ziņojumus potenciālajiem ziedotājiem vai izveidotu kopienas.

Jānorāda, ka sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlase var tikt īstenota dažādos veidos.
Piemēram, mērķauditorijas atlasi var veikt, ne tikai attēlojot personalizētas reklāmas (piemēram,
izmantojot reklāmkarogu tīmekļa lapas augšpusē vai malā), bet, ciktāl tas notiek sociālo mediju
platformā, arī attēlojot ziņojumus lietotāja plūsmā, laika skalā vai rakstā, kur reklāmas saturs tiek
parādīts blakus lietotāja radītajam saturam. Mērķauditorijas atlase var ietvert arī tāda satura izveidi,
kas tiek viesots sociālo mediju pakalpojumā (piemēram, izmantojot atvēlētu lapu vai cita veida
klātbūtni sociālajos medijos) vai citos resursos (t. i., trešo personu tīmekļa vietnēs). Mērķauditorijas
atlases īstenotājiem var būt savas tīmekļa lapas un lietotnes, kurās tie var integrēt noteiktus sociālo
mediju uzņēmējdarbības rīkus vai līdzekļus, piemēram, sociālos spraudņus vai pieteikšanos, vai
izmantot lietojumprogrammas saskarnes (API) vai programmatūras izstrādes komplektus (SDK), ko
piedāvā sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji.

28 Personas datu apstrāde, ko veic fiziska persona tikai personiska vai mājsaimnieciska pasākuma gaitā, atrodas
ārpus VDAR materiālās darbības jomas (2. panta 2. punkta c) apakšpunkts).
29 Vienkārši tādas informācijas kopīgošana sociālo mediju lapā, kas paredzēta plašākai sabiedrībai (piemēram,
informācija par darba laiku), neveicot iepriekšēju mērķauditorijas izvēli, nav uzskatāma par mērķauditorijas atlasi
šo pamatnostādņu izpratnē.
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4.4 Citi attiecīgie dalībnieki

Mērķauditorijas atlases īstenotāji var tieši izmantot mērķauditorijas atlases mehānismus, kurus
nodrošina sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji, vai izmantot citu tirgus dalībnieku, piemēram,
tirgvedības pakalpojumu sniedzēju, reklāmas tīklu, reklāmas biržu, pieprasījuma puses un piedāvājuma
puses platformu, datu pārvaldības pakalpojumu sniedzēju un datu analīzes uzņēmumu, pakalpojumus.
Šie dalībnieki ietilpst sarežģītajā un mainīgajā tiešsaistes reklāmas ekosistēmā (kuru dažreiz dēvē par
“adtech”), kas vāc un apstrādā datus par personām (tostarp sociālo mediju lietotājiem), piemēram,
izsekojot viņu darbības dažādās tīmekļa vietnēs un lietotnēs30.

Datu starpnieki un datu pārvaldības pakalpojumu sniedzēji arī ir būtiski dalībnieki, kuriem ir svarīga
loma sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlasē. Datu starpnieki un datu pārvaldības pakalpojumu
sniedzēji atšķiras no citiem tiešsaistes reklāmas ekosistēmas uzņēmumiem, jo tie apstrādā ne tikai
datus, kuri savākti ar izsekošanas tehnoloģiju starpniecību, bet arī izmanto no citiem tiešsaistes un
bezsaistes avotiem savāktus datus. Citiem vārdiem sakot, datu starpnieki un datu pārvaldības
pakalpojumu sniedzēji apkopo datus, kuri savākti no dažādiem avotiem un kurus tie pēc tam var pārdot
citām ieinteresētajām personām, kas piedalās mērķauditorijas atlases procesā31.

Visiem iepriekš minētajiem pārējiem dalībniekiem var būt svarīga loma sociālo mediju lietotāju
mērķauditorijas atlasē, taču šajās pamatnostādnēs galvenā uzmanība ir vērsta uz sociālo mediju
pakalpojumu sniedzēju un mērķauditorijas atlases īstenotāju uzdevumu sadali un datu aizsardzības
pienākumiem. Tomēr līdzīgi apsvērumi var attiekties uz citām personām, kuras ir iesaistītas tiešsaistes
reklāmas ekosistēmā, atkarībā no katra dalībnieka lomas mērķauditorijas atlases procesā.

4.5 Uzdevumi un pienākumi

Lai precizētu sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju un mērķauditorijas atlases īstenotāju attiecīgos
uzdevumus un pienākumus, jāņem vērā atbilstīgā EST judikatūra. Īpaši nozīmīgi šajā saistībā ir
spriedumi lietās Wirtschaftsakademie (C-210/16), Jehovah’s Witnesses (C-25/17) un Fashion ID (C-
40/17).

Analīzes sākumpunkts ir termina “pārzinis” juridiskā definīcija. Saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu
“pārzinis” ir “fiziska vai juridiska persona, [..] kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu
apstrādes nolūkus un līdzekļus”.

Saskaņā ar EST nolēmumu lietā Wirtschaftsakademie ir jāuzskata, ka Facebook fanu lapas uzturētājs
piedalās personas datu apstrādes nolūku un līdzekļu noteikšanā. No EST sniegtās informācijas izriet,
ka, lai varētu izveidot fanu lapu, ir vajadzīgs, lai tās uzturētājs iestatītu parametrus, un šī iestatīšana
ietekmē personas datu apstrādi nolūkā gūt no fanu lapas apmeklējumiem izrietošo statistiku 32 .
Uzturētājs, izmantojot Facebook piedāvātos filtrus, var noteikt kritērijus, pēc kuriem nosakāma šī
statistika, un pat noteikt to personu kategorijas, kuru personas datus izmantos Facebook.

“Proti, fanu lapas uzturētājs var pieprasīt, lai viņam tiktu iesniegti — un tātad lūgt, lai tiktu
apstrādāti — demogrāfiski dati par viņa mērķauditoriju, tostarp par vecuma, dzimuma,
attiecību un profesionālā statusa tendencēm; informācija par viņa mērķauditorijas dzīvesveidu
un interesēm, kā arī informācija par viņa lapas apmeklētāju pirkumiem un tiešsaistē veiktās

30 Dažādu dalībnieku aprakstu sk. WP 29 Atzinumā 2/2010 par biheiviorālo reklāmu, 5. lpp. Atzinums pieejams
vietnē:
https://ec.europa.eu/justice/Article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2010/wp171_lv.pdf.
31 Sk. Patērētāju politikas pētniecības centra izdevumu “A day in the life of data”, kas pieejams vietnē:
http://cprc.org.au/publication/research-report-a-day-in-the-life-of-data/.
32 Spriedums lietā Wirtschaftsakademie, C-210/16, 36. punkts.
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iepirkšanās ieradumiem, par preču un pakalpojumu kategorijām, kas šo mērķauditoriju
interesē visvairāk, kā arī ģeogrāfiski dati, kas fanu lapas uzturētājam ļauj uzzināt, kur īstenot
īpašus reklāmas piedāvājumus un rīkot pasākumus un vispārīgāk padarīt savu informācijas
piedāvājumu pēc iespējas mērķtiecīgāku.”

Tā kā parametru noteikšana cita starpā ir atkarīga no uzturētāja mērķauditorijas un “savas darbības
vadības vai reklamēšanas mērķiem”, uzturētājs arī piedalās personas datu apstrādes nolūku
noteikšanā33. Tādēļ uzturētājs tika klasificēts kā pārzinis, kas ir līdzatbildīgs par tā lapas apmeklētāju
personas datu apstrādi kopā ar sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju.

Kā sīkāk paskaidrots šo pamatnostādņu 9. iedaļā, pārziņi var būt iesaistīti dažādos personas datu
apstrādes posmos un atšķirīgā mērā. Šādā gadījumā katra pārziņa atbildības līmenis jānovērtē, ņemot
vērā visus būtiskos lietas apstākļus:

“[K]opīgas atbildības esamība ne vienmēr nozīmē, ka dažādie ar personas datu apstrādi saistītie
subjekti būtu vienādi atbildīgi. Gluži pretēji, šie subjekti var būt iesaistīti dažādos šīs apstrādes
posmos un atšķirīgā mērā, un tāpēc tas, cik lielā mērā katrs no tiem ir atbildīgs, ir jāvērtē, ņemot
vērā visus būtiskos lietas apstākļus.”34

EST secināja, ka lapas uzturētājs darbojas kā pārzinis kopīgi ar Facebook, tomēr EST arī norādīja, ka
attiecīgajā lietā par Facebook lietotāju, kā arī Facebook mitināto fanu lapu apmeklētāju personas datu
apstrādes nolūkiem un līdzekļiem lemj galvenokārt Facebook35.

Lietā Fashion ID EST lēma, ka tīmekļa vietnes pārvaldītāju var uzskatīt par pārzini, ja tas ievieto savā
tīmekļa vietnē Facebook sociālo spraudni un tā rezultātā apmeklētāja pārlūkprogramma pārsūta
apmeklētāja personas datus Facebook36. Tomēr tīmekļa vietnes pārvaldītājs tiek klasificēts kā pārzinis
vienīgi attiecībā uz to darbību vai darbību kopumu, kuru nolūkus un līdzekļus tas faktiski nosaka. Šajā
konkrētajā lietā EST uzskatīja, ka tīmekļa vietnes pārvaldītājs var noteikt kopīgi ar Facebook vienīgi tā
tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datu vākšanas un nosūtot īstenotās izpaušanas jeb atklāšanas
nolūkus un līdzekļus. Līdz ar to EST atzina, ka saistībā ar sociālā spraudņa ievietošanu tīmekļa vietnē
tīmekļa vietnes pārvaldītāja atbildība:

“attiecas tikai uz to personas datu apstrādes darbību vai šādu darbību kopumu, kuru nolūkus un
līdzekļus tā faktiski nosaka, proti, attiecīgo datu vākšanu un atklāšanu, pielietojot pārsūtīšanu.”37

EST uzskatīja, ka tīmekļa vietnes pārvaldītājs nav pārzinis personas datu turpmākās 38 apstrādes
darbībām, ko veic Facebook pēc tam, kad šie dati tiek nosūtīti Facebook, jo tīmekļa vietnes pārvaldītājs
nevarēja noteikt attiecīgos darbību nolūkus un līdzekļus, ievietojot sociālo spraudni:

33 Spriedums lietā Wirtschaftsakademie, C-210/16, 39. punkts.
34 Spriedums lietā Wirtschaftsakademie, C-210/16, 43. punkts; spriedums lietā Jehovah’s Witnesses, C-25/17,
66. punkts, un spriedums lietā Fashion ID, C-40/17, 70. punkts.
35 Spriedums lietā Wirtschaftsakademie, C-210/16, 30. punkts.
36 Spriedums lietā Fashion ID, C-40/17, 75. un turpmākie punkti un 107. punkts.
37 Spriedums lietā Fashion ID, C-40/17, 107. punkts.
38 Turpmāka apstrāde ir jebkura apstrādes darbība vai apstrādes darbību kopums, kas tiek veikts pēc datu
vākšanas. Lietā Fashion ID šis termins izmantots attiecībā uz apstrādes darbībām, kuras veica Facebook pēc datu
nosūtīšanas un kuru gadījumā Fashion ID nav uzskatāms par kopīgu pārzini (jo tas faktiski nepiedalās attiecīgās
apstrādes nolūku un līdzekļu noteikšanā).
Turpmāka apstrāde citā nolūkā, nevis tajā, kādā personas dati tika vākti, ir atļauta, vienīgi ciktāl tiek ievērotas
VDAR 6. panta 4. punkta prasības saistībā ar turpmāku apstrādi. Piemēram, ja tiešsaistes mazumtirgotājs vāc
datus par personas dzīvesvietas adresi, turpmāka apstrāde paredzētu šādas informācijas glabāšanu vai vēlāku
dzēšanu. Tomēr, ja attiecīgais tiešsaistes mazumtirgotājs vēlāk nolemj apstrādāt šos personas datus, lai
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“Turpretim, ievērojot šo informāciju, pirmšķietami ir izslēgts, ka Fashion ID noteiktu nolūkus,
kādiem, un līdzekļus, ar kādiem personas datu turpmākās apstrādes darbības veic Facebook Ireland
pēc tam, kad tai šie dati tiek pārsūtīti, un tāpēc Fashion ID nav uzskatāma par personas datu
apstrādātāju [pārzini] attiecībā uz šīm darbībām [..]”.39

Kopīgas pārziņas gadījumā saskaņā ar VDAR 26. panta 1. punktu pārziņiem ir jāīsteno pasākumi, kuros
pārredzamā veidā ir noteikti to attiecīgie pienākumi, lai izpildītu VDAR uzliktās saistības, jo īpaši
attiecībā uz datu subjekta tiesību īstenošanu un pārziņu attiecīgajiem pienākumiem sniegt VDAR 13. un
14. pantā minēto informāciju.

Turpmākajās iedaļās, sniedzot konkrētus piemērus, ir precizēti mērķauditorijas atlases īstenotāju un
sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju uzdevumi saistībā ar dažādiem mērķauditorijas atlases
mehānismiem. Ir minēti īpaši apsvērumi saistībā ar to, kā šajā kontekstā tiek piemērotas likumīguma
un nolūka ierobežojumu prasības. Pēc tam ir analizētas prasības attiecībā uz pārredzamību,
novērtējumiem par ietekmi uz datu aizsardzību un īpašo kategoriju datu apstrādi. Visbeidzot,
pamatnostādnēs ir aprakstīts pienākums kopīgiem pārziņiem īstenot atbilstošus pasākumus saskaņā ar
VDAR 26. pantu, ņemot vērā mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo mediju pakalpojumu
sniedzēja atbildības līmeni.

5 DAŽĀDU MĒRĶAUDITORIJAS ATLASES MEHĀNISMU ANALĪZE

5.1 Pārskats

Sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlase var tikt veikta, pamatojoties uz sniegtajiem,
novērotajiem vai izsecinātajiem datiem, kā arī to kombināciju:

a) mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz sniegtajiem datiem — sniegtie dati attiecas uz
informāciju, kuru datu subjekts aktīvi sniedzis sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam un/vai
mērķauditorijas atlases īstenotājam40. Piemēram:

 sociālo mediju lietotājs var norādīt savu vecumu lietotāja profila aprakstā. Savukārt sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējs var iespējot mērķauditorijas atlasi, pamatojoties uz šo
kritēriju,

 mērķauditorijas atlases īstenotājs var izmantot informāciju, kuru tam sniedzis datu
subjekts, lai nosūtītu individualizētu ziņojumu konkrētajai personai, piemēram, izmantojot
klientu datus (piemēram, e-pasta adrešu saraksts), atbilstoši datiem, kuri jau atrodas
sociālo mediju platformā, līdz ar to mērķtiecīgu reklāmu saņem visi atbilstošie lietotāji41;

b) mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz novērotajiem datiem — sociālo mediju lietotāju
mērķauditorijas atlasi var arī veikt, balstoties uz novērotajiem datiem42. Novērotie dati ir dati,

papildinātu datu subjekta profilu mērķauditorijas atlases nolūkos, tā būtu uzskatāma par turpmāku apstrādi
VDAR 6. panta 4. punkta izpratnē, jo ietver apstrādi citā nolūkā, kas nav nolūks, kādā dati tika sākotnēji vākti.
39 Spriedums lietā Fashion ID, C-40/17, 76. punkts.
40 29. panta datu aizsardzības darba grupa, Pamatnostādnes par tiesībām uz datu pārnesamību, WP 242 rev. 01,
2017. gada 5. aprīlis. 10. lpp.
41 Sk., piemēram, Bavārijas Augstākās administratīvās tiesas (Vācija) nolēmumu, Beschluss v.26.09.2018 – 5 CS
18.1157, www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-BECKRS-B-2018-N-25018.
42 Atzinumā 2/2010 par biheiviorālo reklāmu tiešsaistē WP 29 norādīja, ka “lietotāju profilu veidošanā izmanto
divas galvenās pieejas: i) prognozējošus profilus veido, izdarot secinājumus pēc ilgstošas individuālu un kolektīvu
lietotāju uzvedības novērošanas, jo īpaši uzraugot apmeklētās lapas un sludinājumus, kurus lietotāji aplūko vai
uz kuriem uzklikšķina; ii) precīzus profilus veido, izmantojot personas datus, ko datu subjekti paši sniedz tīmekļa
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kurus sniedzis datu subjekts, izmantojot pakalpojumu vai ierīci43. Piemēram, noteikts sociālo
mediju lietotājs var saņemt mērķtiecīgu ziņojumu, balstoties uz:

 lietotāja darbībām sociālo mediju platformā (piemēram, saturs, kuru lietotājs ir kopīgojis,
skatījis vai atzīmējis ar “Patīk”),

 tādu ierīču izmantošanu, kurās tiek izpildīta sociālo mediju lietojumprogramma
(piemēram, GPS koordinātas, mobilā tālruņa numurs),

 datiem, kurus ieguvis trešās personas lietojumprogrammas izstrādātājs, izmantojot
lietojumprogrammas saskarnes (API) vai programmatūras izstrādes komplektus (SDK), ko
piedāvā sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji,

 datiem, kas savākti ar tādu trešo personu tīmekļa vietņu starpniecību, kurās izmantoti
sociālie spraudņi vai sociālo tīklu pikseļi,

 datiem, kuri savākti ar citu trešo personu starpniecību (piemēram, personas, ar kurām datu
subjekts ir sazinājies, pie kurām ir iegādājies kādu preci vai iesniedzis lojalitātes kartes
pieteikumu), vai

 datiem, kuri savākti ar tādu pakalpojumu starpniecību, ko piedāvā uzņēmumi, kuri ir
sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai pārvaldībā;

c) mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz izsecinātajiem datiem — izsecinātos datus vai
atvasinātos datus izveido datu pārzinis, pamatojoties uz datu subjekta sniegtajiem vai pārziņa
novērotajiem datiem.44 Piemēram, sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs vai mērķauditorijas
atlases īstenotājs var secināt, ka personai, visticamāk, interesēs noteikta darbība vai produkts,
pamatojoties uz tās pārlūkošanas paradumiem un/vai tīkla savienojumiem.

5.2 Mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz sniegtajiem datiem

5.2.1 Dati, kurus lietotājs sniedzis sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam

Personas, izmantojot sociālos medijus, var aktīvi izpaust daudz informācijas par sevi. Izveidojot sociālo
mediju kontu (vai profilu), ir jāizpauž vairāki elementi, tostarp, piemēram, vārds un uzvārds, dzimšanas
datums, dzimums, dzīvesvieta, valoda utt. Atkarībā no sociālo mediju platformas veida lietotāji var
norādīt papildu informāciju, piemēram, attiecību stāvokli, intereses vai pašreizējo darbvietu. Sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējs var izmantot sociālo mediju lietotāju sniegtos personas datus, lai
noteiktu kritērijus, kuri ļauj mērķauditorijas atlases īstenotājam nosūtīt pielāgotus ziņojumus
konkrētiem sociālo mediju lietotājiem.

1. piemērs

Uzņēmums X pārdod vīriešu apavus un vēlas reklamēt ziemas kolekcijas izpārdošanu. Minētais
uzņēmums reklāmas kampaņas ietvaros vēlas vērsties pie šādas mērķauditorijas: vīrieši vecumā no
30 līdz 45 gadiem, kuri sociālo mediju profilā norādījuši, ka viņi nav precējušies. Tas izmanto atbilstošos
mērķauditorijas atlases kritērijus, kurus piedāvā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs, kā parametrus,

pakalpojumu uzņēmumam, piemēram, reģistrējoties” (29. panta datu aizsardzības darba grupa, Atzinums 2/2010
par biheiviorālo reklāmu tiešsaistē, WP 171, 7. lpp.).
43 29. panta datu aizsardzības darba grupa, Pamatnostādnes par tiesībām uz datu pārnesamību, WP 242 rev. 01,
2017. gada 5. aprīlis. 10. lpp.
44 Turpat.



15
Pieņemtas

lai noteiktu mērķauditoriju, kurai jāattēlo reklāma. Turklāt mērķauditorijas atlases īstenotājs norāda,
ka reklāma jāattēlo sociālo mediju lietotājiem, kad tie izmanto sociālo mediju pakalpojumus laikposmā
no plkst. 17.00 līdz 20.00. Lai iespējotu sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlasi, pamatojoties uz
īpašiem kritērijiem, sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs ir iepriekš noteicis, kuri personas datu veidi
tiks izmantoti, lai izstrādātu mērķauditorijas atlases kritērijus un kuri mērķauditorijas atlases kritēriji
tiks piedāvāti. Pēc tam, kad reklāmas tiek parādītas mērķauditorijas atlases īstenotājam, sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējs arī paziņo noteiktu statistikas informāciju (piemēram, lai ziņotu par to personu
demogrāfisko sastāvu, kuras mijiedarbojās ar reklāmu).

A. Uzdevumi

1. piemērā gan mērķauditorijas atlases īstenotājs, gan sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs piedalās
lēmumu pieņemšanā par personas datu apstrādes nolūkiem un līdzekļiem. Tā rezultātā reklāma tiek
parādīta mērķauditorijai.

Runājot par nolūka noteikšanu, uzņēmums X un sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs kopīgi nosaka
apstrādes nolūku — attēlot konkrētu reklāmu personu kopumam (šajā gadījumā sociālo mediju
lietotājiem), kas veido mērķauditoriju, izvēloties pieejamos mērķauditorijas atlases kritērijus, kas
saistīti ar minētajiem lietotājiem, lai sasniegtu potenciāli ieinteresētu auditoriju un nodrošinātu tai
piemērotāku reklāmas saturu. Turklāt tā pati apstrādes darbība rada abpusēju ieguvumu, un tas
papildus norāda, ka konkrētā uzņēmuma X un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja nolūki ir cieši
saistīti45.

Runājot par līdzekļu noteikšanu, jānorāda, ka mērķauditorijas atlases īstenotājs un sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējs kopīgi nosaka līdzekļus, kuru rezultātā tiek veikta mērķauditorijas atlase.
Mērķauditorijas atlases īstenotājs piedalās līdzekļu noteikšanā, izvēloties izmantot pakalpojumus,
kurus piedāvā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs 46 , un pieprasot tam atlasīt mērķauditoriju,
pamatojoties uz noteiktiem kritērijiem (t. i., vecuma diapazonu, attiecību stāvokli, ziņojuma rādīšanas
laikposmu)47. Tādējādi mērķauditorijas atlases īstenotājs nosaka kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek
veikta mērķauditorijas atlase, un nosaka to personu kategorijas, kuru personas datus paredzēts
izmantot. No otras puses, sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs ir pieņēmis lēmumu apstrādāt
lietotāju personas datus tādā veidā, lai izstrādātu mērķauditorijas atlases kritērijus, kurus tas nodrošina
mērķauditorijas atlases īstenotājam48. Lai to izdarītu, sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs ir pieņēmis
noteiktus lēmumus saistībā ar būtiskajiem apstrādes līdzekļiem, piemēram, kuru kategoriju dati tiks
apstrādāti, kuri mērķauditorijas atlases kritēriji tiks piedāvāti un kurām personām būs piekļuve

45 Sk. EDAK Pamatnostādnes 7/2020 par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR (“Turklāt, ja vienībām nav tāds
pats apstrādes nolūks, kopīgu pārziņu, ņemot vērā EST judikatūru, arī var izveidot, ja iesaistītās vienības cenšas
sasniegt nolūkus, kuri ir cieši saistīti un savstarpēji papildinoši. Piemēram, tas var būt gadījumā, ja tā pati
apstrādes darbība rada abpusēju ieguvumu un ja katra iesaistītā vienība piedalās lēmumu pieņemšanā par
attiecīgās apstrādes darbības nolūkiem un līdzekļiem”).
46 Sk. EDAK Pamatnostādnes 7/2020 par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR (“Turklāt vienības izvēle
izmantot savos nolūkos citas vienības izstrādātu rīku vai citu sistēmu, kas ļauj veikt personas datu apstrādi,
visticamāk, tiks uzskatīta par kopīgu lēmumu attiecībā uz attiecīgo vienību veiktās apstrādes līdzekļiem. Tas izriet
no Fashion ID lietas, kurā EST secināja, ka, ievietojusi savā tīmekļa vietnē Facebook pogu “Patīk”, kuru Facebook
piedāvā tīmekļa vietņu pārvaldītājiem, Fashion ID ir īstenojusi noteicošu ietekmi attiecībā uz darbībām, kas ietver
tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datu vākšanu un nosūtīšanu Facebook, un tādējādi kopīgi ar Facebook
noteica apstrādes līdzekļus”).
47 Šajā saistībā sk. spriedumu lietā Wirtschaftsakademie, C‑210/16, 39. punktu — ECLI:EU:C:2018:388.
48 Tāpat sk. arī spriedumu lietā Fashion ID, C-40/17, 80. punktu: “šīs apstrādes darbības ir veiktas gan Fashion ID,
gan Facebook Ireland saimnieciskajās interesēs, jo pēdējam no tiem spēja izmantot šos datus saviem
komerciālajiem mērķiem ir pretizpildījums par priekšrocību, ko tas piedāvā Fashion ID.”
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attiecīgajiem personas datu veidiem, kas tiek apstrādāti konkrētas mērķauditorijas atlases kampaņas
kontekstā49.

Pilnīguma nolūkā EDAK norāda, ka sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs nav klasificējams kā
apstrādātājs atbilstoši VDAR 4. panta 8. punktam. 50 1. piemērā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs
var izmantot turpmākām apstrādes darbībām mērķauditorijas atlases kritērijus, kurus izstrādājis
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz lietotāja personas datiem, un tas apliecina, ka
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs nevar tikt klasificēts kā apstrādātājs. Turklāt nešķiet, ka sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējs veic datu apstrādi tikai uzņēmuma X vārdā un saskaņā ar tā norādēm.

Mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja kopīga pārziņa attiecas
tikai uz apstrādes darbībām, kurām tie faktiski kopīgi nosaka nolūkus un līdzekļus. Tā attiecas uz
personas datu apstrādi, kas izriet no atbilstīgo mērķauditorijas atlases kritēriju izvēles un reklāmas
attēlošanas mērķauditorijai. Tā attiecas arī uz personas datu apstrādi, ko veic sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējs, lai ziņotu mērķauditorijas atlases īstenotājam par mērķauditorijas atlases
kampaņas rezultātiem. Tomēr kopīgā pārziņa neattiecas uz darbībām, kuras ir saistītas ar personas
datu apstrādi citos posmos pirms atbilstīgo mērķauditorijas atlases kritēriju izvēles vai pēc
mērķauditorijas atlases un ziņošanas beigām (piemēram, jaunu mērķauditorijas atlases kritēriju
izstrāde, ko veic sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs, pamatojoties uz pabeigtajām mērķauditorijas
atlases kampaņām) un kurās mērķauditorijas atlases īstenotājs nav piedalījies nolūku un līdzekļu
noteikšanā. Tāpat arī sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs mērķauditorijas atlases kampaņas
plānošanas posmā nepiedalās līdz brīdim, kad mērķauditorijas atlases īstenotājs sazinās ar sociālo
mediju pakalpojumu sniedzēju51.

Minētā analīze nemainās pat tad, ja mērķauditorijas atlases īstenotājs tikai norāda paredzētās
auditorijas parametrus un tam nav piekļuves skarto lietotāju personas datiem. Vairāku dalībnieku
kopīga atbildība par to pašu apstrādi neparedz, lai katram no tiem būtu nepieciešama piekļuve
attiecīgajiem personas datiem 52 . EDAK atgādina, ka faktiskā piekļuve personas datiem nav
priekšnosacījums kopīgai atbildībai53.

B. Juridiskais pamats

Kā kopīgiem pārziņiem abām pusēm (sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam un mērķauditorijas
atlases īstenotajam) jāvar apliecināt juridiskā pamata esamību (VDAR 6. pants), lai pamatotu personas
datu apstrādi, par kuru atbildīgs katrs kopīgais pārzinis. EDAK atgādina, ka dažādajam VDAR
juridiskajam pamatam nav noteikta konkrēta hierarhija: pārzinim jānodrošina, lai konkrētais juridiskais
pamats atbilstu attiecīgās apstrādes darbības mērķim un kontekstam. Atbilstoša juridiskā pamata
noteikšana ir saistīta ar godprātības un nolūka ierobežošanas principiem54.

49 Sk. Atzinumu 1/2010.
50 Sk. EDAK Pamatnostādnes 7/2020 par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR.
51 Sk. arī spriedumu lietā Fashion ID, C-40/17, 74. punktu (“fiziskā vai juridiskā persona nav uzskatāma par
personas datu apstrādātāju [pārzini] minētās tiesību normas izpratnē attiecībā uz agrākām vai vēlākām
apstrādes ķēdes darbībām, kuru nedz nolūkus, nedz līdzekļus tā nenosaka”) un 101. punktu.
52 Spriedums lietā Wirtschaftsakademie, C-210/16, 38. punkts — ECLI:EU:C:2018:388; spriedums lietā Jehovah’s
Witnesses, C-25/17, 69. punkts — ECLI:EU:C:2018:551.
53 EST 2018. gada 10. jūlija spriedums (C-25/17, 68.–72. punkts).
54 Sk. 18. punktu Pamatnostādnēs 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta
b) apakšpunktu, sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem, versija 2.0, 2019. gada 8. oktobris,
pieejamas vietnē: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-
adopted_after_public_consultation_lv.pdf.
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Kopumā pastāv divi juridiskie pamati, ko varētu izmantot kā pamatojumu apstrādei, kura paredz
sociālos mediju lietotāju mērķauditorijas atlasi: datu subjekta piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta
a) apakšpunkts) vai leģitīmas intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Pārzinim vienmēr
jāņem vērā, kāds ir atbilstošais juridiskais pamats konkrētajos apstākļos. Attiecībā uz sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējiem VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts nevar nodrošināt juridisko pamatu
tiešsaistes reklāmai, jo šāda reklāma netieši finansē pakalpojumu sniegšanu. 55 Tas pats nosacījums
attiecas uz mērķauditorijas atlases īstenotāju, jo sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlasi nevar
uzskatīt par jebkura pakalpojuma neatņemamu aspektu vai nepieciešamu elementu ar lietotāju
noslēgtā līguma izpildei 56 . Satura personalizācija noteiktos apstākļos var būt dažu tiešsaistes
pakalpojumu neatņemams un sagaidāms elements57, tomēr VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkta
piemērošana sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlases gadījumā ir praktiski neiespējama, kā
norādīts šajās pamatnostādnēs sniegtajos piemēros58.

Attiecībā uz likumīgo jeb leģitīmo interešu juridisko pamatu EDAK atgādina, ka lietā Fashion ID EST
atkārtoti uzsvēra, ka, lai apstrādes pamatā būtu leģitīmas intereses, ir jāievēro trīs kumulatīvi
nosacījumi, proti59, i) pārziņa vai trešo personu, kurām dati tiek izpausti, leģitīmo interešu esamība,
ii) vajadzība apstrādāt personas datus leģitīmo interešu ievērošanai un iii) nosacījums, ka neprevalē tā
datu subjekta pamattiesības un brīvības, uz kuru attiecas datu aizsardzība. EST arī norādīja, ka kopīgas
pārziņas gadījumā “katram no šiem personas datu apstrādātājiem [pārziņiem] šīs apstrādes darbības,
lai tās viņu gadījumā būtu attaisnotas, ir jāveic likumīgās [leģitīmās] interesēs”60.

Attiecībā uz 1. piemēru mērķauditorijas atlases īstenotājs var uzskatīt, ka tā leģitīmās intereses ir
saimnieciskās intereses vairot tā preču popularitāti ar mērķauditorijas atlases starpniecību sociālajos
medijos. Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs var uzskatīt, ka tā leģitīmās intereses ir nodrošināt
sociālā medija rentabilitāti, pārdodot reklāmas vietu. Tas, vai mērķauditorijas atlases īstenotājs un
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs var izmantot VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu kā
juridisko pamatu, ir atkarīgs no tā, vai ir izpildīti visi trīs kumulatīvie nosacījumi, kā to nesen atkārtoti
uzsvēra EST. Pat ja mērķauditorijas atlases īstenotājs un sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs uzskata,
ka viņu saimnieciskās intereses ir leģitīmas, tas ne vienmēr nozīmē, ka tie varēs kā pamatu izmantot
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Līdzsvarošanas jeb samēra pārbaudes otrā daļa paredz, ka kopīgiem pārziņiem ir jānosaka, ka apstrāde
ir nepieciešama šo leģitīmo interešu sasniegšanai. Apzīmējums “nepieciešams” paredz saikni starp
apstrādi un sasniedzamajām interesēm. Nepieciešamības prasība ir īpaši būtiska 6. panta 1. punkta
f) apakšpunkta piemērošanas kontekstā, lai nodrošinātu, ka datu apstrāde, pamatojoties uz leģitīmām
interesēm, nerada pārmērīgi plašu interpretāciju par datu apstrādes nepieciešamību. Tāpat kā citos

55 Sk. 52. un 53. punktu Pamatnostādnēs 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta
b) apakšpunktu, sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem, versija 2.0, 2019. gada 8. oktobris,
pieejamas vietnē: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-
adopted_after_public_consultation_lv.pdf.
56 Gadījumā, ja mērķauditorijas atlases īstenotājs izvēlētos izmantot sociālo mediju pakalpojumu sniedzējus,
neraugoties uz tiešām līgumattiecībām ar klientu un tādējādi tiešas reklāmas iespējām, būtu novērojams
vajadzības trūkums.
57 Sk. 15. punktu Pamatnostādnēs 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta
b) apakšpunktu, sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem, versija 2.0, 2019. gada 8. oktobris,
pieejamas vietnē: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-
adopted_after_public_consultation_lv.pdf.
58 Pamatnostādnes 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu,
sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem, 57. punkts.
59EST, spriedums lietā Fashion ID, 2019. gada 29. jūlijs, C-40/17, 95. punkts — ECLI:EU:C:2019:629.
60 Turpat, 97. punkts.
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gadījumos tas nozīmē, ka ir jāizvērtē, vai nav pieejami citi mazāk agresīvi līdzekļi, kas ļautu sasniegt
tādu pašu mērķi61.

Trešais solis, novērtējot, vai mērķauditorijas atlases īstenotājs un sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējs var kā juridisko pamatu izmantot VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ir līdzsvarošanas
pārbaude, kas nepieciešama, lai noteiktu, vai datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības ir
svarīgākas par konkrētajām leģitīmajām interesēm62.

EDAK atgādina, ka gadījumos, kuros pārzinis ir paredzējis kā pamatu izmantot leģitīmas intereses, ir
rūpīgi jāizvērtē pārredzamības un tiesību iebilst pienākumi. Pirms apstrādes uzsākšanas datu
subjektiem jānodrošina iespēja iebilst pret to datu apstrādi noteiktos nolūkos. Sociālo mediju
lietotājiem ne tikai jānodrošina iespēja iebilst pret mērķtiecīgas reklāmas attēlošanu, kad tie piekļūst
platformai, bet arī jāsniedz pārvaldības rīki, kuri nodrošina, ka vairs netiek veikta personas datu pamata
apstrāde mērķauditorijas atlases nolūkā, pret kuru tas iebildis.

Mērķauditorijas atlases īstenotājam, kurš vēlas atsaukties uz leģitīmām interesēm, ir jānodrošina
lietotājiem ērta iespēja paust iebildumu pret sociālo mediju izmantošanu mērķauditorijas atlases
nolūkos. Tomēr, ciktāl mērķauditorijas atlases īstenotājs neveic tiešu mijiedarbību ar datu subjektu,
mērķauditorijas atlases īstenotājam vismaz jānodrošina, lai sociālo mediju platforma sniegtu datu
subjektam līdzekļus, kā efektīvi īstenot iepriekšēja iebilduma paušanas tiesības. Kā kopīgiem pārziņiem
mērķauditorijas atlases īstenotājam un sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam jāprecizē, kā personas
tiesības iebilst (kā arī citas tiesības) tiks nodrošinātas kopīgas vienošanās kontekstā (sk. 6. iedaļu). Ja
līdzsvarošanas pārbaudē tiek konstatēts, ka datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības ir
svarīgākas par sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja un mērķauditorijas atlases īstenotāja leģitīmajām
interesēm, 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu nevar piemērot.

Attiecībā uz piekrišanas juridisko pamatu pārzinim jāatceras, ka nepārprotami pastāv gadījumi, kad
datu apstrāde nav likumīga bez attiecīgo personu derīgas piekrišanas (VDAR 6. panta 1. punkta
a) apakšpunkts). Piemēram, WP 29 iepriekš ir izvērtējusi, ka pārziņiem būtu grūti pamatot leģitīmu
interešu izmantošanu kā juridisko pamatu uzmācīgas profilēšanas un izsekošanas praksei tirgvedības
vai reklāmas nolūkos, piemēram, nolūkiem, kas ietver personu izsekošanu vairākās tīmekļa vietnēs,
atrašanās vietās, ierīcēs un pakalpojumos vai datu starpniecības jomā.63

Lai piekrišana, kas iegūta apstrādes mērķiem, būtu derīga, tai ir jāatbilst VDAR 4. panta 11. punktā un
7. pantā paredzētajiem nosacījumiem. Kopumā piekrišana var būt atbilstošs juridiskais pamats tikai
gadījumā, ja datu subjektam tiek nodrošināta kontrole un patiesas izvēles iespēja. Ja piekrišana ir

61 29. panta darba grupas Atzinums 06/2014 par personas datu apstrādātāja likumīgo interešu jēdzienu saskaņā
ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu, WP 217, 2014. gada 9. aprīlis, 29. lpp.
62 Novērtējot ietekmi uz attiecīgās personas interesēm, pamattiesībām un brīvībām, tālāk minētie apsvērumi ir
īpaši svarīgi saistībā ar mērķauditorijas atlasi, kas vērsta uz sociālo mediju lietotājiem: i) mērķauditorijas atlases
nolūki, ii) izmantoto mērķauditorijas atlases kritēriju detalizētība (piemēram, vispārīgi aprakstīta kohorta —
“cilvēki, kuri interesējas par angļu literatūru”, vai sīkāki kritēriji, kas ļautu veikt segmentāciju un mērķauditorijas
atlasi detalizētākā līmenī), iii) izmantoto mērķauditorijas atlases kritēriju veids (un kombinācija) (t. i., vai
mērķauditorijas atlase ir vērsta tikai uz nelielu datu subjekta īpašību daļu vai ir aptverošāka) un
iv) mērķauditorijas atlases kritēriju izstrādei izmantoto datu veids (sensitivitāte), apjoms un avots. Sk. 29. panta
darba grupas Atzinumu 06/2014 par personas datu apstrādātāja likumīgo interešu jēdzienu saskaņā ar
Direktīvas 95/46/EK 7. pantu, WP 217, 2014. gada 9. aprīlis, https://ec.europa.eu/justice/Article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp217_lv.pdf.
63 29. panta darba grupa, Pamatnostādnes par profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, WP 251,
rev. 01, 15. lpp., sk. arī 29. panta darba grupas Atzinumu par likumīgajām interesēm, 32. un 48. lpp.: “Kopumā
nav līdzsvara starp uzņēmuma likumīgajām interesēm un lietotāju pamattiesību aizsardzību, tāpēc kā apstrādes
juridisko pamatojumu nevar izmantot 7. panta f) punktu. Atbilstošāks pamatojums būtu 7. panta a) punkts, ja
vien tiek ievēroti derīgas piekrišanas nosacījumi.”
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iekļauta kā neapspriežama nosacījumu daļa, tā nav uzskatāma par brīvi sniegtu. Piekrišanai arī jābūt
konkrētai, apzinātai un viennozīmīgai, un datu subjektam ir jābūt iespējai atteikties vai atsaukt
piekrišanu bez nelabvēlīgām sekām64.

Piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) var paredzēt, ja ir izpildītas visas prasības
attiecībā uz derīgu piekrišanu. EDAK atgādina, ka piekrišanas saņemšana neizslēdz un nekādā veidā
nesamazina pārziņa pienākumus ievērot VDAR, jo īpaši tās 5. pantā, noteiktos apstrādes principus
attiecībā uz godprātību, nepieciešamību un samērīgumu, kā arī attiecībā uz datu kvalitāti. Pat ja
personas datu apstrāde balstās uz datu subjekta piekrišanu, tas nepadara likumīgu mērķauditorijas
atlasi, kas ir nesamērīga vai negodīga65.

Visbeidzot, EDAK uzskata, ka 1. piemērā aprakstīto personas datu apstrādi nevar pamatot, balstoties
uz 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, nedz sociālo mediju platforma, nedz mērķauditorijas atlases
īstenotājs66.

5.2.2 Dati, kurus sociālo mediju platformas lietotājs sniedzis mērķauditorijas atlases
īstenotājam

Mērķauditorijas atlase arī var ietvert datus, ko datu subjekts sniedzis mērķauditorijas atlases
īstenotājam, kurš pēc tam savāktos datus izmanto, lai veiktu datu subjektu mērķauditorijas atlasi
sociālajos medijos. Piemēram, uz sarakstu balstīta mērķauditorijas atlase notiek tad, ja mērķauditorijas
atlases īstenotājs augšupielādē iepriekš izveidotus personas datu sarakstus (piemēram, e-pasta
adreses vai tālruņa numuri), kurus sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs izmanto, lai atrastu atbilstību
ar informāciju platformā. Šādā gadījumā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs salīdzina
mērķauditorijas atlases īstenotāja augšupielādētos datus ar tā rīcībā esošajiem lietotāju datiem, un
atbilstošie lietotāji tiek pievienoti vai izslēgti no mērķauditorijas (proti, to personu kopas, kurām tiks
rādīta reklāma sociālo mediju platformā). Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs arī var atļaut
mērķauditorijas atlases īstenotājam pārbaudīt sarakstu pirms tā galīgās apstiprināšanas, proti, zināma
apstrāde tiek veikta vēl pirms mērķauditorijas noteikšanas.

2. piemērs

Džounsas jaunkundze sazinās ar banku X, lai vienotos par tikšanos saistībā ar iespējamo hipotēku, jo
viņa vēlas iegādāties māju. Viņa sazinās ar banku ar e-pasta starpniecību, lai vienotos par
apmeklējumu. Pēc tikšanās Džounsas jaunkundze izlemj nekļūt par bankas klientu. Tomēr banka
pievienoja Džounsas jaunkundzes e-pasta adresi savā klientu e-pasta adrešu datubāzē. Pēc tam banka
izmanto savu e-pasta adrešu datubāzi, ļaujot sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam salīdzināt bankas
e-pasta adrešu sarakstu ar sociālo mediju platformas lietotāju e-pasta adrešu sarakstu, lai attiecīgajām
personām mērķtiecīgi sūtītu ziņojumus par pilnu finanšu pakalpojumu klāstu sociālo mediju platformā.

3. piemērs

Lopesa kungs jau gandrīz gadu ir bankas X klients. Kļūstot par klientu, viņš norādīja e-pasta adresi, un
banka X datu vākšanas brīdī viņu informēja, ka: a) viņa e-pasta adrese tiks izmantota, lai reklamētu ar
tādiem bankas pakalpojumiem saistītus piedāvājumus, kurus viņš jau izmanto; un b) viņš var iebilst

64 Sk. 29. panta darba grupas Pamatnostādnes par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679, WP 259 rev. 01.
65 Sk. 29. panta darba grupas Pamatnostādnes par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679, WP 259 rev. 01, 3.–
4. lpp.
66 Sk. Pamatnostādnes 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu,
sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem, versija 2.0, 2019. gada 8. oktobris, pieejamas vietnē:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines-art_6-1-b-
adopted_after_public_consultation_lv.pdf.
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pret šo apstrādi jebkurā brīdī. Banka pievienoja viņa e-pasta adresi savā klientu e-pasta adrešu
datubāzē. Pēc tam banka izmanto savu e-pasta adrešu datubāzi, lai sociālo mediju platformā
mērķtiecīgi sūtītu klientiem ziņojumus par pilnu finanšu pakalpojumu klāstu67.

A. Uzdevumi

Šajos piemēros mērķauditorijas atlases īstenotājs, t. i., banka, darbojas kā pārzinis, jo tā nosaka
apstrādes nolūkus un līdzekļus, aktīvi vācot, apstrādājot un nosūtot attiecīgo personu personas datus
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam reklāmas nolūkiem. Savukārt sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējs darbojas kā pārzinis, jo tas ir pieņēmis lēmumu izmantot personas datus, kas iegūti no sociālo
mediju lietotāja (t. i., norādītā e-pasta adrese konta izveidošanas brīdī), lai sniegtu mērķauditorijas
atlases īstenotājam iespēju attēlot reklāmu konkrētu personu auditorijai.

Kopīga pārziņa pastāv attiecībā uz apstrādes darbībām, kurām sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs
un mērķauditorijas atlases īstenotājs kopīgi nosaka nolūkus un līdzekļus, kuri šajā gadījumā ir: unikālu
identifikatoru augšupielāde saistībā ar paredzēto auditoriju, atbilstības noteikšana, mērķauditorijas
atlases kritēriju izvēle un turpmākā reklāmas attēlošana, kā arī ziņošana par mērķauditorijas atlases
kampaņu68.

Abos piemēros banka darbojas kā vienīgais pārzinis attiecībā uz Džounsas jaunkundzes un Lopesa
kunga e-pasta adreses datu sākotnējo vākšanu. Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs nekādā veidā
nepiedalās šīs vākšanas līdzekļu un nolūku noteikšanā. Kopīgā pārziņa sākas, kad personas dati tiek
nosūtīti un kad tos vienlaicīgi vāc sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs. Tā turpinās mērķtiecīgas
reklāmas attēlošanas laikā un beidzas (vairumā gadījumu), kad tiek pabeigts turpmākais ziņošanas
posms. Dažos gadījumos kopīgā pārziņa var tikt pagarināta pat līdz datu dzēšanas posmam, ciktāl
mērķauditorijas atlases īstenotājs turpina piedalīties nolūku un līdzekļu noteikšanas procesā.

Vācot Džounsas jaunkundzes un Lopesa kunga e-pasta adreses datus, banka darbojas kā vienīgais
pārzinis tādēļ, ka datu vākšana notiek pirms mērķauditorijas atlases kampaņas (un nav ar to cieši
saistīta). Līdz ar to šajā gadījumā ir jānošķir sākotnējais apstrādes darbību kopums, kura ietvaros
pārzinis ir vienīgi banka, un turpmākā apstrāde, kuras ietvaros pastāv kopīga pārziņa. Bankas atbildība
neattiecas uz darbībām, kuras notiek pēc mērķauditorijas atlases un ziņošanas beigām un kuru ietvaros
mērķauditorijas atlases īstenotājs nav piedalījies nolūku un līdzekļu noteikšanā, un attiecībā uz kurām
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs darbojas kā vienīgais pārzinis.

67 Situācijās, kad e-pasta adreses tiek izmantotas tiešu tirgvedības ziņojumu sūtīšanai lietotājiem, pārziņiem arī
jāņem vērā E-privātuma direktīvas 13. panta prasības .
68 Mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja veiktā apstrādes nolūku un
līdzekļu noteikšana ir līdzīga (tomēr nav identiska) 1. piemērā aprakstītajai. Augšupielādējot e-pasta adrešu
sarakstu un izveidojot papildu mērķauditorijas atlases kritērijus, mērķauditorijas atlases īstenotājs nosaka
kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek veikta mērķauditorijas atlase, un nosaka to personu kategorijas, kuru personas
datus paredzēts izmantot. Arī sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs nosaka, kuru lietotāju personas dati tiks
apstrādāti, sniedzot atļauju par to, kuru kategoriju dati tiks apstrādāti, kuri mērķauditorijas atlases kritēriji tiks
piedāvāti un kurām personām būs piekļuve attiecīgajiem personas datu veidiem, kas tiek apstrādāti konkrētas
mērķauditorijas atlases kampaņas kontekstā. Kopīgais nolūks šo apstrādes darbību pamatā ir līdzīgs 1. piemērā
noteiktajam nolūkam, proti, attēlot konkrētu reklāmu personu kopumam (šajā gadījumā: sociālo mediju
lietotājiem), kuri veido mērķauditoriju.
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B. Juridiskais pamats

2. piemērā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts nenodrošina atbilstošu juridisko pamatu, lai šajā
gadījumā pamatotu apstrādi, ņemot vērā kontekstu, kurā personas dati tika sniegti. Džounsas
jaunkundze sazinājās ar banku tikai tādēļ, lai vienotos par tikšanos, pēc kuras viņa paziņoja par savu
nodomu neizmantot bankas piedāvātos pakalpojumus. Tādēļ var uzskatīt, ka Džounsas jaunkundzei
nav saprātīgu gaidu, ka viņas personas dati tiks izmantoti mērķauditorijas atlases nolūkā (“atkārtota
mērķauditorijas atlase”). Turklāt saderības pārbaudes rezultātā saskaņā ar VDAR 6. panta 4. punktu,
visticamāk, tiktu konstatēts, ka šāda apstrāde nav savietojama jeb saderīga ar nolūku, kādā personas
dati sākotnēji tika vākti.

3. piemērā mērķauditorijas atlases īstenotājs var izmantot leģitīmas intereses, lai pamatotu apstrādi,
cita starpā ņemot vērā: a) ka Lopesa kungs tika informēts, ka viņa e-pasta adrese var tikt izmantota, lai
ar sociālo mediju starpniecību reklamētu pakalpojumus, kuri saistīti ar pakalpojumu, ko izmanto datu
subjekts, b) reklāma ir saistīta ar pakalpojumiem, kas ir līdzīgi tiem, kurus Lopesa kungs jau izmanto kā
bankas klients, un c) Lopesa kungam tika sniegta iespēja iebilst pirms apstrādes veikšanas brīdī, kad
banka vāca personas datus. Tomēr EDAK vēlas precizēt, ka VDAR 13. un 14. pantā paredzēto
informācijas sniegšanas pienākumu izpilde un interešu novērtēšana, kas jāveic saskaņā ar VDAR
6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, ir divi dažādi pienākumu kopumi. Tādēļ VDAR 13. un 14. pantā
noteikto informācijas sniegšanas pienākumu izpilde nav uzskatāma par pārredzamības pasākumu, kas
jāņem vērā attiecībā uz interešu novērtēšanu saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

5.3 Mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz novērotajiem datiem

Pastāv vairāki veidi, kā sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji var novērot lietotāju uzvedību. Piemēram,
novērošana ir iespējama ar paša sociālo mediju pakalpojuma starpniecību vai arī ārējās tīmekļa vietnēs,
izmantojot sociālos spraudņus vai sociālo tīklu pikseļus.

4. piemērs. Uz pikseļiem balstīta mērķauditorijas atlase

Šmita kungs pārlūko internetu, lai iegādātos mugursomu. Viņš apmeklē tīmekļa vietni BestBags.com,
apskata vairākas preces, tomēr nolemj neveikt pirkumu. Vietnes BestBags.com pārvaldītājs vēlas
mērķtiecīgi vērsties pie sociālo mediju lietotājiem, kuri ir apmeklējuši tā tīmekļa vietni, neveicot
pirkumu. Šajā nolūkā tas ievieto savā tīmekļa vietnē tā dēvēto “izsekošanas pikseli”69, kuru nodrošina
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs. Pēc tam, kad Šmita kungs ir aizvēris tīmekļa vietni BestBags.com
un pieteicies savā sociālo mediju kontā, viņam tiek rādītas to mugursomu reklāmas, kuru iegādi viņš
apsvēra, pārlūkojot vietni BestBags.com.

5. piemērs. Ģeogrāfiskā mērķauditorijas atlase

Miču kundze viedtālrunī ir instalējusi sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja lietojumprogrammu.
Atvaļinājuma laikā viņa pastaigājas pa Parīzi. Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs pastāvīgi vāc
informāciju par Miču kundzes atrašanās vietu ar viņas viedtālruņa GPS funkcijas starpniecību 70 ,

69 Izsekošanas pikseļi sastāv no nelieliem koda fragmentiem, kuri tiek ievietoti mērķauditorijas atlases īstenotāja
tīmekļa vietnē. Kad persona savā pārlūkprogrammā atver mērķauditorijas atlases īstenotāja tīmekļa vietni,
pārlūkprogramma automātiski nosūta pieprasījumu uz sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja serveri, lai iegūtu
izsekošanas pikseli. Pēc izsekošanas pikseļa lejupielādes sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs parasti var veikt
lietotāja sesijas uzraudzību (t. i., personas uzvedību konkrētajā(-ās) tīmekļa vietnē(-ēs)). Novērotos datus var
izmantot, lai, piemēram, iekļautu sociālo mediju lietotāju noteiktā mērķauditorijā.
70 Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs var noteikt lietotāju atrašanās vietu, arī pamatojoties uz citiem datu
punktiem, tostarp IP adresi un bezvadu tīklu informāciju no mobilajām ierīcēm, vai lietotāju norādītiem datiem
(piemēram, ja tie ierakstā ievada informāciju par savu atrašanās vietu attiecīgajā platformā).
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izmantojot atļaujas, kuras sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam tika piešķirtas, instalējot
lietojumprogrammu. Miču kundze ir apmetusies viesnīcā, kas atrodas blakus picērijai. Picērija izmanto
ģeogrāfiskās mērķauditorijas atlases funkciju, ko piedāvā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs, lai
vērstos pie personām, kuras pirmo reizi pēdējo 6 mēnešu laikā atrodas 1 km attālumā no tās telpām.
Atverot viedtālrunī sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja lietojumprogrammu, Miču kundze redz
picērijas reklāmu, secina, ka viņa ir izsalkusi, un nopērk picu picērijas tīmekļa vietnē.

6. piemērs

Gorbani kundze izveido kontu sociālo mediju platformā. Reģistrācijas procesa laikā viņai tiek lūgts, vai
viņa piekrīt personas datu apstrādei, lai viņas sociālo mediju lapā tiktu rādītas mērķtiecīgas reklāmas,
pamatojoties uz datiem, kurus viņa tieši sniedz sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam (piemēram,
par vecumu, dzimumu un atrašanās vietu), kā arī pamatojoties uz viņas darbībām citās tīmekļa vietnēs
ārpus sociālo mediju platformas, izmantojot sīkdatnes. Viņa tiek informēta, ka šie dati tiks vākti ar
sociālo spraudņu vai izsekošanas pikseļu starpniecību, viņai tiek nodrošināti skaidri procesu apraksti,
kā arī tiek norādīts, ka mērķauditorijas atlasē piedalās citas vienības, kas ir atbildīgas par atbilstības
nodrošināšanu VDAR prasībām. Viņai arī tiek paskaidrots, ka viņa var jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu,
un tiek sniegta saite uz privātuma politiku. Tā kā Gorbani kundze vēlas savā sociālo mediju lapā redzēt
mērķtiecīgas reklāmas, viņa piekrīt. Kamēr Gorbani kundze nav devusi piekrišanu, reklāmas sīkdatnes
netiek ievietotas vai vāktas.

Pēc tam viņa apmeklē tīmekļa vietni Thelatesthotnews.com, kurā ir ievietota sociālo mediju poga.
Ekrāna labajā malā tiek parādīts neliels, bet skaidri redzams reklāmkarogs, kurā Gorbani kundzei tiek
lūgta piekrišana viņas personas datu nosūtīšanai sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam, izmantojot
sīkdatnes un sociālo mediju spraudņus. Tīmekļa vietnes pārvaldītājs ir veicis tehniskos pasākumus, lai
personas dati netiktu nosūtīti sociālo mediju platformai, iekams Gorbani kundze ir sniegusi savu
piekrišanu.

5.3.1 Uzdevumi

4. piemērā gan mērķauditorijas atlases īstenotājs, gan sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs piedalās
personas datu apstrādes nolūku un līdzekļu noteikšanā, kuras rezultātā Šmita kungam tiek parādīta
reklāma.

Apstrādes nolūku kopīgi nosaka vietnes BestBags.com pārvaldītājs un sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējs, un tas ir šāds: attēlot konkrētu reklāmu sociālo mediju platformā personām, kuras ietilpst
mērķauditorijā. Ievietojot savā tīmekļa vietnē pikseli, BestBags.com ir īstenojusi noteicošu ietekmi
attiecībā uz apstrādes līdzekļiem. Tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datu vākšana un nosūtīšana
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam nenotiktu, ja tīmekļa vietnē nebūtu ievietots minētais pikselis.
No otras puses, sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs ir izstrādājis un piedāvā programmatūras kodu
(pikseli), kas nodrošina personas datu automātisku vākšanu, nosūtīšanu sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējam un novērtēšanu tirgvedības nolūkos. Līdz ar to uz personas datu vākšanu un to nosūtīšanu
ar pikseļu starpniecību, kā arī uz atbilstības noteikšanu un turpmāko reklāmas attēlošanu Šmita
kungam sociālo mediju platformā un uz jebkāda veida ziņošanu par mērķauditorijas atlases kampaņu
attiecas kopīga pārziņa. Līdzīgu apsvērumu dēļ kopīga pārziņa pastāv arī 6. piemērā.

5. piemērā picērija īsteno noteicošu ietekmi attiecībā uz personas datu apstrādi, nosakot reklāmu
mērķauditorijas atlases kritērijus atbilstoši darījumdarbības vajadzībām (piemēram, picērijas darba
laiks un attiecīgajā laikposmā picērijas tuvumā esošo personu atrašanās vietas noteikšana), tādēļ tā ir
uzskatāma par piedalīšanos datu apstrādes nolūku un līdzekļu noteikšanā. Savukārt sociālo mediju
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pakalpojumu sniedzējs ir savācis informāciju par Miču kundzes atrašanās vietu (izmantojot GPS
funkciju), lai nodrošinātu šādas mērķtiecīgas reklāmas atkarībā no atrašanās vietas. Līdz ar to pastāv
mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo mediju platformas kopīga pārziņa attiecībā uz Miču
kundzes atrašanās vietas datu vākšanu un analīzi, kā arī reklāmas attēlošanu, lai mērķtiecīgi nosūtītu
viņai reklāmu (kā personai, kura pirmo reizi pēdējo 6 mēnešu laikā atrodas 1 km attālumā no picērijas).

5.3.2 Juridiskais pamats

Pirmkārt, tā kā 4., 5. un 6. piemērā tiek izmantotas sīkdatnes, ir jāņem vērā prasības, kuras izriet no E-
privātuma direktīvas 5. panta 3. punkta.

Šajā saistībā jānorāda, ka E-privātuma direktīvas 5. panta 3. punktā ir noteikta prasība, ka pirms
piekrišanas sniegšanas lietotājus nodrošina ar skaidru un visaptverošu informāciju, tostarp par
apstrādes nolūku71, paredzot ļoti šaurus izņēmumus72. Skaidra un visaptveroša informācija nozīmē, ka
lietotājs var viegli noteikt sniegtās piekrišanas sekas un nodrošināt, ka dotā piekrišana ir apzināta73.
Līdz ar to pārzinim būs jāinformē datu subjekti par visiem atbilstīgajiem apstrādes nolūkiem, tostarp
tādu personas datu turpmāku apstrādi, kuri iegūti, piekļūstot informācijai galiekārtās.

Lai piekrišana, kas iegūta izsekošanas tehnoloģiju izmantošanai, būtu derīga, tai ir jāatbilst VDAR
7. pantā paredzētajiem nosacījumiem74. Piemēram, piekrišana nav pienācīgi dota, ja atļauja sīkdatņu
izmantošanai tiek dota, izmantojot pakalpojumu sniedzēja iepriekš ar ķeksīti atzīmētu izvēles rūtiņu,
no kuras lietotājam, ja viņš nevēlas dot savu piekrišanu, ķeksītis ir jāizņem 75 . Pamatojoties uz
32. apsvērumu, tādas darbības kā ritināšana vai pārvietošanās pa tīmekļa lapu vai līdzīga lietotāja
darbība nekādos apstākļos neatbilst prasībai par skaidru un apstiprinošu darbību: šādas darbības var
būt grūti nošķirt no citas darbības vai mijiedarbības, ko veic lietotājs, tādēļ noteikt, ka ir iegūta
nepārprotama piekrišana, arī nebūs iespējams. Turklāt šādā gadījumā būs grūti nodrošināt veidu, kā
lietotājs var atsaukt piekrišanu tādā veidā, kas ir tikpat vienkāršs kā tās piešķiršana76.

Visiem (kopīgajiem) pārziņiem, kuri vēlas izmantot piekrišanu kā juridisko pamatu, ir jānodrošina, ka
tiek iegūta derīga piekrišana. Lietā Fashion ID EST uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt efektīvu un savlaicīgu
datu subjekta tiesību aizsardzību un ka piekrišana nav jāsniedz vienīgi kopīgam pārzinim, kurš veic
apstrādi vēlākos posmos. Derīga piekrišana ir jāiegūst pirms apstrādes, līdz ar to (kopīgiem) pārziņiem
ir jānovērtē, kad un kā jāsniedz informācija un jāiegūst piekrišana. Citiem vārdiem sakot, tas, kurš no
kopīgajiem pārziņiem ir atbildīgs par piekrišanas ieguvi, ir atkarīgs no tā, kurš no viņiem pirmais
mijiedarbojas ar datu subjektu. 6. piemērā sīkdatņu ievietošana un personas datu apstrāde notiek
konta izveidošanas brīdī, līdz ar to sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam jāiegūst lietotājas derīga
piekrišana pirms reklāmas sīkdatņu ievietošanas.

EDAK arī atgādina, ka gadījumos, kad pieprasīto piekrišanu izmanto vairāki (kopīgi) pārziņi vai arī ja
datus pārsūta vai apstrādā citi pārziņi, kuri vēlas atsaukties uz sākotnējo piekrišanu, šīs organizācijas
būtu jāuzskaita77. Ciktāl brīdī, kad sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs vēlas iegūt piekrišanu, nav
zināmi visi kopīgie pārziņi, tajā obligāti būs jāiekļauj papildu informācija un tīmekļa vietnes

71 Eiropas Savienības Tiesa, spriedums lietā Planet 49 Gmbh, C-673/17, 73. punkts.
72 Sk. Atzinumu 5/2019 par E-privātuma direktīvas un VDAR mijiedarbību, jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzības
iestāžu kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām. Sk. arī Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā Fashion ID, C-
40/17, 89.–91. punkts.
73 Turpat, 74. punkts.
74 EDAK Pamatnostādnes 05/2020 par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679, versija 1.1, 6. lpp.
75 Eiropas Savienības Tiesa, spriedums lietā Planet 49, C-637/17, 57. punkts.
76 EDAK Pamatnostādnes 05/2020 par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679, versija 1.1, 19. lpp.
77 EDAK Pamatnostādnes 05/2020 par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679, versija 1.1, 16. lpp., 65. punkts.
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pārvaldītājam, kurš ievieto sociālo mediju spraudni (piemēram, vietne Thelatesthotnews.com
6. piemērā), būs jāiegūst piekrišana.

EDAK uzsver, ka piekrišana, kas jāiegūst tīmekļa vietnes pārvaldītājam personas datu nosūtīšanai, ko
uzsāk tā tīmekļa vietne (ievietojot sociālo spraudni), ir saistīta vienīgi ar darbību vai šādu darbību
kopumu, kas ietver tādu personas datu apstrādi, attiecībā uz kuriem pārvaldītājs faktiski nosaka
nolūkus un līdzekļus 78 . Piekrišanas ieguve, ko veic tīmekļa vietnes pārvaldītājs, t. i., vietne
Thelatesthotnews.com 6. piemērā, neizslēdz un nekādā veidā nesamazina sociālo mediju pakalpojumu
sniedzēja pienākumu nodrošināt, lai datu subjekts būtu sniedzis derīgu piekrišanu datu apstrādei, par
kuru tas ir atbildīgs kā kopīgais pārzinis79, kā arī turpmākai apstrādei, kuru tas veic un attiecībā uz kuru
tīmekļa vietnes pārvaldītājs kopīgi nenosaka nolūkus un līdzekļus (piemēram, turpmākas profilēšanas
darbības mērķauditorijas atlases nolūkā).

Turklāt, lai jebkāda personas datu turpmākā apstrāde būtu likumīga, ieskaitot tādu personas datu
apstrādi, kuri iegūti ar sīkdatņu, sociālo spraudņu vai pikseļu starpniecību, tai nepieciešams juridiskais
pamats atbilstoši VDAR 6. pantam 80 . Runājot par juridisko pamatu 4., 5. un 6. piemērā minētajai
apstrādei, EDAK uzskata, ka leģitīmas intereses nevar būt atbilstošs juridiskais pamats, jo
mērķauditorijas atlase balstās uz personu uzvedības uzraudzību dažādās tīmekļa vietnēs un atrašanās
vietās, izmantojot izsekošanas tehnoloģijas81.

Tādēļ šādos apstākļos atbilstošais juridiskais pamats turpmākai apstrādei saskaņā ar VDAR 6. pantu,
visticamāk, arī būs datu subjekta piekrišana. Novērtējot atbilstību VDAR 6. pantam, ir jāņem vērā, ka
apstrāde kopumā ietver konkrētas darbības, attiecībā uz kurām ES likumdevējs cenšas nodrošināt
papildu aizsardzību82. Turklāt pārziņiem, nosakot atbilstošo juridisko pamatu, jāņem vērā ietekme uz
datu subjektu tiesībām, lai tiktu ievērots godprātības princips83.

5.4 Mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz izsecinātajiem datiem

Izsecinātie dati ir dati, kurus izveidojis pārzinis, pamatojoties uz datu subjekta sniegtajiem datiem
(neatkarīgi no tā, vai šie dati tika novēroti vai tos aktīvi sniedzis datu subjekts, vai arī izmantota šo datu
kombinācija)84. Secinājumus par datu subjektiem var izdarīt gan sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs,
gan mērķauditorijas atlases īstenotājs.

Piemēram, ilgstoši veicot lietotāju uzvedības uzraudzību gan sociālajos medijos, gan ārpus tiem
(piemēram, apmeklētās lapas, katrā lapā pavadītais laiks, atkārtotu savienojumu skaits attiecīgajā lapā,

78 Spriedums lietā Fashion ID, 2019. gada 29. jūlijs, C-40/17, ECLI:EU:C:2019:629, 100.–101. punkts.
79 Vēl jo vairāk tas tā ir, ciktāl attiecībā uz vairumu mērķauditorijas atlases rīku sociālie mediji veic
lasīšanas/rakstīšanas darbības lietotāja galiekārtā, jo tie vāc personas datus mērķtiecīgu reklāmu attēlošanas
nolūkā. Tādēļ par derīgas piekrišanas ieguvi ir atbildīgs sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs.
80 Atzinums 5/2019 par E-privātuma direktīvas un VDAR mijiedarbību, jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzības
iestāžu kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām, 41. punkts.
81 29. panta darba grupa, Pamatnostādnes par profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu, WP 251,
rev. 01, 15. lpp., sk. arī 29. panta darba grupas Atzinumu par likumīgajām interesēm, 32. un 48. lpp.: “Kopumā
nav līdzsvara starp uzņēmuma likumīgajām interesēm un lietotāju pamattiesību aizsardzību, un tāpēc kā
apstrādes juridisko pamatojumu nevar izmantot 7. panta f) punktu. Atbilstošāks pamatojums būtu 7. panta
a) punkts, ja vien tiek ievēroti derīgas piekrišanas nosacījumi.”
82 Atzinums 5/2019 par E-privātuma direktīvas un VDAR mijiedarbību, jo īpaši attiecībā uz datu aizsardzības
iestāžu kompetenci, uzdevumiem un pilnvarām, 41. punkts.
83 Eiropas Datu aizsardzības kolēģija, Pamatnostādnes 2/2019 par personas datu apstrādi saskaņā ar VDAR
6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, sniedzot tiešsaistes pakalpojumus datu subjektiem, versija 2.0, 2019. gada
8. oktobris, 1. punkts.
84 Sk. arī 29. panta datu aizsardzības darba grupas Pamatnostādnes par tiesībām uz datu pārnesamību, WP 242
rev. 01, 2017. gada 5. aprīlis, 10. lpp.
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meklētie vārdi, izmantotās hipersaites, atzīmes “Patīk”), sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji var
secināt informāciju par sociālo mediju lietotāja interesēm un citām īpašībām. Tāpat arī mērķauditorijas
atlases īstenotājs var izsecināt datus par konkrētām personām un izmantot šīs zināšanas, lai lietotāja
sociālo mediju lapā attēlo pielāgotas reklāmas.

7. piemērs

Delukas kundze bieži atzīmē ar “Patīk” fotoattēlus, kurus savā sociālo mediju lapā ievieto mākslas
galerija “Beautifulart” un kuros redzami mākslinieka impresionista Pataolito darbi. Muzejs Z, ņemot
vērā gaidāmo izstādi, vēlas piesaistīt apmeklētājus, kuri interesējas par impresionisma glezniecību.
Muzejs Z izmanto šādus sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja piedāvātos mērķauditorijas atlases
kritērijus: “interesējas par impresionismu”, dzimums, vecums un dzīvesvieta. Pēc tam Delukas
kundze savā sociālo mediju lapā saņem mērķtiecīgu reklāmu no muzeja Z saistībā ar gaidāmo izstādi,
kas notiks muzejā Z.

8. piemērs

Leona kungs savā sociālo mediju lapā ir norādījis, ka interesējas par sportu. Viņš savā mobilajā tālrunī
ir lejupielādējis lietojumprogrammu, lai sekotu savu iecienītāko sporta spēļu jaunākajiem
rezultātiem, ir iestatījis lapu www.livesportsresults.com kā sākumlapu sava klēpjdatora
pārlūkprogrammā, bieži izmanto galddatoru darbā, lai meklētu internetā jaunākos sporta spēļu
rezultātus. Viņš apmeklē arī vairākas tiešsaistes azartspēļu tīmekļa vietnes. Sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējs izseko Leona kunga tiešsaistes darbības dažādās ierīcēs, t. i., viņa klēpjdatorā,
mobilajā tālrunī un galddatorā. Ņemot vērā šīs darbības un visu Leona kunga sniegto informāciju,
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs secina, ka viņu interesēs tiešsaistes derības. Turklāt sociālo
mediju platforma ir izstrādājusi mērķauditorijas atlases kritērijus, kas ļauj uzņēmumiem vērsties pie
cilvēkiem, kuri ir impulsīvāki un kuriem ir zemāki ienākumi. Tiešsaistes derību uzņēmums
“bestpaydayloans” vēlas vērsties pie lietotājiem, kuri interesējas par derībām un kuri ir gatavi veikt
lielas likmes. Tādēļ tas izvēlas kritērijus, ko piedāvā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs, lai vērstos
pie auditorijas, kurai jāattēlo reklāma.

5.4.1 Uzdevumi

Runājot par dažādu dalībnieku uzdevumu noteikšanu, EDAK norāda: 7. piemērā muzejs Z un sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējs ir kopīgi pārziņi attiecībā uz personas datu apstrādi mērķtiecīgu reklāmu
attēlošanas nolūkā, ņemot vērā šo datu vākšanu, izmantojot funkciju “Patīk” sociālo mediju platformā,
un analīzi, kuru veicis sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs, lai piedāvātu mērķauditorijas atlases
kritēriju (“interesējas par impresionismu”) mērķauditorijas atlases īstenotājam, lai sasniegtu galīgo
mērķi, proti, parādītu reklāmu85.

8. piemērā uzņēmums “bestpaydayloans” un sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs ir kopīgi pārziņi
attiecībā uz kopīgi noteiktām apstrādes darbībām, kas šajā gadījumā ir: mērķauditorijas atlases kritēriju
izvēle un turpmākā reklāmas attēlošana, kā arī jebkāda veida ziņošana par mērķauditorijas atlases
kampaņu.

85 Attiecībā uz sociālo mediju lapām kopīgas pārziņas nosacījumi arī var tikt izpildīti saistībā ar statistikas
informāciju, kuru sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs nosūta lapas pārvaldītājam: sk. EST spriedumu lietā C-
210/16, Wirtschaftsakademie.
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5.4.2 Juridiskais pamats

Sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas atlase, pamatojoties uz izsecinātiem datiem reklāmas nolūkā,
parasti ietver profilēšanu86. WP 29 iepriekš precizēja, ka saskaņā ar VDAR profilēšana ir personas datu
automatizēta apstrāde, kuras mērķis ir novērtēt personiskos aspektus, jo īpaši lai analizētu vai izteiktu
prognozes par personām, papildus norādot, ka “[v]ārda “izvērtēt” lietošana liecina, ka profilēšana
ietver kāda veida vērtējumu vai spriedumu par kādu personu”. 87 Profilēšana var būt likumīga,
atsaucoties uz kādu no juridiskajiem pamatojumiem VDAR 6. panta 1. punktā atkarībā no šā juridiskā
pamata derīguma.

7. piemērā ir spēkā E-privātuma direktīvas 5. panta 3. punkts, ciktāl reklāmas attēlošanai Delukas
kundzes lapā saistībā ar gleznotāju Pataolito ir nepieciešama lasīšanas/rakstīšanas darbība, lai
pārbaudītu šīs atzīmes “Patīk” atbilstību informācijai, kura par Delukas kundzi iepriekš bija sociālo
mediju pakalpojumu sniedzēja rīcībā. Līdz ar to šīm darbībām būs nepieciešama piekrišana.

Runājot par 8. piemēru, EDAK atgādina, ka automatizētas lēmumu pieņemšanas gadījumā, kas rada
tiesiskās sekas vai līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu atbilstoši VDAR 22. pantam, datu
pārziņi var izmantot šādus izņēmumus:

 datu subjekta nepārprotama piekrišana,

 automatizētas lēmumu pieņemšanas nepieciešamība līguma noslēgšanai vai izpildei vai

 atļauja saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas piemērojami pārzinim.

WP 29 jau norādīja, ka “[d]audzos tipiskos gadījumos lēmums par mērķtiecīgas reklāmas sniegšanu,
balstoties uz profilēšanu, neradīs līdzīga veida ievērojamu ietekmi uz personām [..]. Tomēr tas ir
iespējams atkarībā no konkrētās situācijas īpatnībām, tostarp:

 profilēšanas procesa iejaukšanās pakāpe, tostarp personu izsekošana dažādās vietnēs, ierīcēs
un pakalpojumos,

 attiecīgo personu gaidas un vēlmes,

 veids, kādā reklāma tiek pasniegta, vai

 zināšanu par mērķa datu subjektu neaizsargātību izmantošana”88.

Ja sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja veikta profilēšana var radīt “līdzīga veida ievērojamu
[ietekmi]” uz datu subjektu, piemēro 22. pantu. Pārzinim (vai attiecīgi kopīgiem pārziņiem) katrā
gadījumā jānovērtē, vai mērķauditorijas atlase radīs “līdzīga veida ievērojamu [ietekmi]” uz datu
subjektu, ņemot vērā mērķauditorijas atlases konkrētos apstākļus.

Tādos apstākļos, kādi aprakstīti 8. piemērā, uz tiešsaistes derību reklāmas attēlošanu var attiekties
VDAR 22. pants (vēršanās pie finansiāli neaizsargātām personām, kas interesējas par tiešsaistes
derībām, kuras var ievērojami un negatīvi ietekmēt personu finansiālo stāvokli). Tādēļ saskaņā ar
22. pantu ir nepieciešama nepārprotama piekrišana. Turklāt, tā kā tiek izmantotas izsekošanas
metodes, ir jāpiemēro E-privātuma direktīvas 5. panta 3. punkts, no kura izriet iepriekšējas piekrišanas
prasība. Visbeidzot, EDAK atgādina, ka, lai apstrāde būtu likumīga, pārzinim jāizvērtē katrs gadījums

86 EDAK norāda, ka profilēšana varēja tikt veikta arī iepriekšējos piemēros.
87 Pamatnostādnes par automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu Regulas 2016/679
nolūkiem, WP 251 rev. 01, 7. lpp.
88 Pamatnostādnes par automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu un profilēšanu Regulas 2016/679
nolūkiem, WP 251 rev. 01, 22. lpp.
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atsevišķi un ka piekrišanas saņemšana nesamazina citus pienākumus ievērot godprātību,
nepieciešamības, samērīguma un datu kvalitātes prasības atbilstoši VDAR 5. pantam.

6 PĀRREDZAMĪBA UN PIEKĻUVES TIESĪBAS

VDAR 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka personas datus apstrādā likumīgi, godprātīgi un
datu subjektam pārredzamā veidā. VDAR 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā arī ir paredzēts, ka
personas dati tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos. VDAR 12., 13. un 14. pantā ir ietverti
konkrēti noteikumi par datu pārziņa pārredzamības pienākumiem. Visbeidzot, 39. apsvērumā ir
norādīts, ka “[f]iziskām personām vajadzētu būt pārredzamam tam, ka viņu personas datus vāc,
izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, un tam, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti”.89

Informācijai, kas datu subjektiem sniegta par to, kādā veidā viņu personas dati tiek apstrādāti, vienmēr
jābūt kodolīgai, pārredzamai, saprotamai un viegli pieejamai un izklāstītai skaidrā un vienkāršā valodā.

EDAK atgādina, ka vienkārši vārda “reklāma” izmantošana nav pietiekama, lai informētu lietotājus, ka
viņu darbība tiek uzraudzīta mērķtiecīgas reklāmas sūtīšanas nolūkā. Personām jāsniedz pārredzama
informācija par veikto apstrādes darbību veidiem un ko tas nozīmē datu subjektam praksē. Ja profils
tiks veidots, pamatojoties uz datu subjektu tiešsaistes uzvedību platformā vai mērķauditorijas atlases
īstenotāja tīmekļa vietnē attiecīgi sociālo mediju platformai vai mērķauditorijas atlases īstenotājam ir
jāsniedz datu subjektiem informācija viegli saprotamā valodā, nodrošinot lietotājiem informāciju par
personas datu veidiem, kuri tiek vākti, lai izveidotu šādu profilu un, visbeidzot, ļautu mērķauditorijas
atlases īstenotājiem veikt mērķauditorijas atlasi un biheiviorālo reklāmu 90 . Lietotājiem attiecīgā
informācija jāsniedz tieši ekrānā, interaktīvi un, ja tas ir atbilstoši vai nepieciešams, izmantojot
vispusīgus paziņojumus91.

6.1 Vienošanās galvenais saturs un sniedzamā informācija (VDAR 26. panta 2. punkts)

Saskaņā ar VDAR 26. panta 1. punktu kopīgi pārziņi “pārredzamā veidā nosaka savus attiecīgos
pienākumus, lai izpildītu šajā regulā uzliktās saistības, jo īpaši attiecībā uz datu subjekta tiesību
īstenošanu un pārziņu attiecīgajiem pienākumiem sniegt 13. un 14. pantā minēto informāciju; pārziņi
pienākumus nosaka, savstarpēji vienojoties, — izņemot, ja un ciktāl attiecīgie pārziņu pienākumi ir
noteikti saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, kas piemērojami pārziņiem. Ar vienošanos
var noteikt datu subjektu kontaktpunktu”.

Vēl viena pārredzamības principa izpausme ir pienākums darīt pieejamu datu subjektam kopīgas
pārziņas vienošanās galveno saturu saskaņā ar VDAR 26. panta 2. punktu. VDAR 26. pantā ir paredzēta
prasība kopīgiem pārziņiem veikt atbilstošos pasākumus, lai nodrošinātu, ka datu subjekti tiek
informēti par pienākumu sadali.

Principā informācijai, kas tiek sniegta datu subjektam, ir jāaptver visi tādu datu apstrādes darbību
aspekti, par kuriem ir kopīgi atbildīgi kopīgie pārziņi. Datu subjektam ir tiesības jau sākotnēji saņemt
visu informāciju (tostarp par paredzēto turpmāko apstrādi kopīgas pārziņas gadījumā) tā, lai
informācija būtu taisnīga un atbilstoša. Konkrētāk, šīs kopīgās vienošanās ietvaros jānodrošina, lai datu
subjektam tiktu sniegta informācija atbilstoši VDAR 13. un 14. pantam, tostarp par to kopīgajiem vai

89 Sk. arī 29. panta darba grupas Pārredzamības pamatnostādnes saskaņā ar Regulu 2016/679, WP 260 rev. 01,
2018. gada 11. aprīlis, https://ec.europa.eu/newsroom/Article29/item-detail.cfm?item_id=622227.
90 Sk. EDAK Pārredzamības pamatnostādnes saskaņā ar Regulu 2016/679.
91 29. panta darba grupa, Pamatnostādnes par piekrišanu saskaņā ar Regulu 2016/679, WP 259 rev. 01, 24. un
35. punkts.
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cieši saistītajiem nolūkiem, glabāšanas laikposmiem, nosūtīšanu trešām personām utt., kas jāpaziņo
datu subjektam, vācot datus vai pirms apstrādes uzsākšanas. Vienošanās ietvaros jāprecizē pienākumi
šajā saistībā. Lai izpildītu šīs prasības, šādas vienošanās ietvaros jāiekļauj (vai jāmin) skaidra un
visaptveroša informācija par apstrādi, uz kuru tā attiecas, ar attiecīgajiem paskaidrojumiem par
dažādiem apstrādes posmiem un dalībniekiem92.

Lai gan uz abiem kopīgajiem pārziņiem attiecas pienākums sniegt informāciju gadījumā, ja pastāv
kopīga atbildība, tie var savstarpēji vienoties, ka viens no tiem sniegs sākotnējo informāciju datu
subjektiem, jo īpaši gadījumos, kad tikai viens no pārziņiem mijiedarbojas ar lietotājiem pirms
apstrādes, piemēram, tīmekļa vietnē93. Šai datu subjektam nodrošināmās informācijas apmaiņai jābūt
kopīgās vienošanās neatņemamai sastāvdaļai (piemēram, papildinājumam). Ja kādam no kopīgajiem
pārziņiem nav visas detalizētās informācijas, jo tas, piemēram, nezina precīzu apstrādes darbību
tehnisko izpildi, otrs kopīgais pārzinis sniedz visu nepieciešamo informāciju, lai sniegtu tam iespēju
pilnībā nodrošināt datu subjektam informāciju saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu.

EDAK norāda, ka pārziņi nav tieši atbildīgi par VDAR 13. un 14. pantā paredzētās informācijas sniegšanu
saistībā ar turpmākās apstrādes darbībām, uz kurām neattiecas kopīgās pārziņas tvērums. Tādēļ
mērķauditorijas atlases īstenotājs nav tieši atbildīgs par tādas informācijas sniegšanu, kas attiecas uz
turpmāku apstrādi, kuru veiks sociālo mediju platforma94.

Tomēr EDAK uzsver, ka kopīgajam pārzinim, kurš paredzējis turpmāk izmantot personas datus, ir
konkrēti pienākumi sniegt informāciju par šo turpmāko apstrādi, ja nepastāv kopīga atbildība, saskaņā
ar VDAR 14. panta 4. punktu, kā arī pienākumi nodrošināt turpmākās apstrādes saderību saskaņā ar
6. panta 4. punktu. Piemēram, mērķauditorijas atlases īstenotājs un sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējs var vienoties, ka mērķauditorijas atlases īstenotājs sniegs noteiktu informāciju sociālo mediju
pakalpojumu sniedzēja vārdā. Tomēr sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs galu galā ir atbildīgs par to,
lai datu subjektam tiktu sniegta atbilstošā informācija par visām tā pārziņā esošajām apstrādes
darbībām.

3. piemērā (Lopesa kungs saņem mērķtiecīgu bankas X reklāmu savā sociālo mediju lapā pēc tam,
kad banka nosūtīja viņa e-pasta adresi sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam) bankai ir jāinformē
Lopesa kungs, ka viņa e-pasta adrese ar sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja starpniecību tiks
izmantota ar bankas pakalpojumiem saistītu piedāvājumu reklamēšanai. Jebkāda veida turpmākajai
apstrādei, ko veic sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs, jābūt likumīgai un saderīgai ar nolūkiem,
kuriem banka vāca konkrētos datus.

Turklāt, ciktāl sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs ir paredzējis veikt Lopesa kunga e-pasta datu
turpmāku apstrādi citam nolūkam, tam jānodrošina, lai pirms turpmākās apstrādes Lopesa kungam
tiktu sniegta VDAR 14. panta 4. punktā paredzētā informācija.

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs un banka var vienoties, ka banka sniegs Lopesa kungam
atbilstošo informāciju sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja vārdā. Tomēr pat šādā gadījumā

92 Atzinums 1/2010 par “personas datu apstrādātāja” un “apstrādātāja” jēdzienu, WP 169, 28. lpp.
93 EST, spriedums lietā Fashion ID, 102. un 105. punkts.
94 Kā precizēts EDAK Pamatnostādnēs 7/2020 par pārziņa un apstrādātāja jēdzieniem VDAR, katra pārziņa
pienākums ir nodrošināt, ka dati netiek turpmāk apstrādāti tādā veidā, kas nav saderīgs ar nolūkiem, kuriem tos
sākotnēji savācis pārzinis, kas veica datu nosūtīšanu. Pārzinim, kurš ir paredzējis apstrādāt personas datus
turpmākiem nolūkiem, kā laba prakse ir jāievieš tas, ka tiek sniegti pietiekami līdzekļi otram pārzinim, kurš
nosūta personas datus, lai pārbaudītu, ka pastāv juridiskais pamats, kas, visticamāk, ir piekrišana, un ka datu
subjekti ir atbilstoši informēti, jo tas ļautu mērķauditorijas atlases īstenotājam nodrošināt, ka nosūtīšana sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējam ir likumīga.
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sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs galu galā ir atbildīgs par to, lai datu subjektam tiktu sniegta
atbilstošā informācija par visām tā pārziņā esošajām apstrādes darbībām, par kurām tas ir
(vienpersoniski) atbildīgs. Šis pienākums netiek piemērots, ja banka jau ir informējusi Lopesa kungu
par šādu apstrādi saskaņā ar VDAR 14. panta 5. punkta a) apakšpunktu.

Šie pārredzamības pienākumi neskar konkrētus pienākumus, kuri tiek piemēroti juridiskā pamata
apsvērumiem.

Katrs kopīgais pārzinis ir atbildīgs par to, lai datu subjekts tiktu informēts par vienošanās galveno
saturu. Praksē vienošanās galvenajam saturam būtu jābūt tieši pieejamam platformā, jābūt minētam
tās privātuma politikā, kā arī jābūt tieši pieejamam, izmantojot saiti, piemēram, mērķauditorijas atlases
īstenotāja lapā sociālo mediju platformā, vai izmantojot saites, piemēram, “kāpēc man tiek rādīta šī
reklāma?”.

6.2 Piekļuves tiesības (15. pants)

Datu pārziņiem jāsniedz lietotājiem iespēja vienkārši un pilnībā izmantot savas datu subjekta tiesības.
Datu subjektam vajadzētu būt pieejamam vienkārši lietojamam un efektīvam rīkam, lai nodrošinātu
visu tiesību vienkāršu īstenošanu jebkurā brīdī, jo īpaši tiesību uz dzēšanu, tiesību iebilst un piekļuves
tiesību īstenošanu saskaņā ar VDAR 15. pantu95. Turpmākajos punktos ir pievērsta uzmanība tam, kā
un kuram būtu jānodrošina piekļuves tiesību īstenošana sociālo mediju lietotāju mērķauditorijas
atlases kontekstā96.

Kopumā, lai izpildītu VDAR 15. panta 1. punkta prasības un nodrošinātu pilnīgu pārredzamību,
pārziņiem ieteicams ieviest mehānismu attiecībā uz datu subjektu veiktu profila pārbaudi, ieskaitot sīki
izklāstītu informāciju un avotus, kas izmantoti tā izstrādei. Datu subjektam jābūt iespējai uzzināt
mērķauditorijas atlases īstenotāja identitāti, un pārziņiem jāatvieglo piekļuve informācijai par
mērķauditorijas atlasi, tostarp izmantotajiem mērķauditorijas atlases kritērijiem, kā arī citai
informācijai atbilstoši VDAR 15. pantam97.

Attiecībā uz piekļuves veidu, kas jānodrošina datu subjektiem, 63. apsvērumā ir ieteikts: “[j]a
iespējams, pārzinim būtu jāspēj nodrošināt attālināta piekļuve drošai sistēmai, kas datu subjektam
sniegtu tiešu piekļuvi saviem personas datiem.” Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju konkrētās
iezīmes — tiešsaistes vide un lietotāja konta esamība — liecina par iespēju vienkārši piešķirt datu
subjektam attālinātu piekļuvi tā personas datiem saskaņā ar VDAR 15. panta 1. un 2. punktu. Šajā
gadījumā attālināto piekļuvi var uzskatīt par “atbilstošāko pasākumu” VDAR 12. panta 1. punkta
izpratnē, arī ņemot vērā to, ka tā ir tipiska situācija, “kad iesaistīto personu skaits un praksē izmantoto
tehnoloģiju sarežģītība apgrūtina datu subjekta iespējas zināt un saprast, vai tiek vākti viņa personas

95 VDAR 15. panta 1. un 2. punktā ir sīkāk izklāstīta informācija, ko sniedz datu subjektam, kurš vēlas piekļūt
saviem datiem. VDAR 15. panta 3. un 4. punkts reglamentē tiesības saņemt kopiju.
96 Sk. EDAK Pārredzamības pamatnostādnes saskaņā ar Regulu 2016/679, 35. lpp.
97 Sīkāku informāciju par VDAR 15. pantā paredzētajiem datiem profilēšanas kontekstā sk. 29. panta datu
aizsardzības darba grupas dokumentā WP 251 rev. 01, 17. lpp. (“Regulas 15. pants dod datu subjektam tiesības
iegūt sīkāku informāciju par jebkādiem profilēšanā izmantotiem personas datiem, tostarp profilēšanai
izmantoto datu kategorijām. Papildus vispārējai informācijai par apstrādi saskaņā ar 15. panta 3. punktu
pārzinim ir pienākums padarīt pieejamus datus, kas izmantoti kā ievaddati profila izveidē, kā arī nodrošināt
piekļuvi informācijai par profilu un informācijai par to, kādos segmentos datu subjekts ir ievietots”).  Ir svarīgi,
lai šāda informācija būtu pielāgota konkrētajiem datu subjekta apstākļiem, papildinot jebkādu citu informāciju,
kura sniegta saskaņā ar 1. un 14. pantu.
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dati, kas to dara un kādā nolūkā” (sk. 58. apsvērumu, kurā papildus kā konkrēts piemērs ir tieši norādīta
“tiešsaistes reklāma”). Turklāt pēc pieprasījuma sociālo mediju lietotājiem, kuri saņem mērķtiecīgu
reklāmu, arī sniedz to personas datu kopiju saskaņā ar VDAR 15. panta 3. punktu.

Saskaņā ar VDAR 15. panta 1. punkta c) apakšpunktu lietotājam jābūt piekļuvei jo īpaši informācijai par
“personas datu saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam personas dati ir izpausti vai kam tos
izpaudīs, jo īpaši saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām”. Saskaņā ar 4. panta
9. punktu termins “saņēmējs” attiecas uz fizisku vai juridisku personu, publisku iestādi, aģentūru vai
jebkuru citu struktūru, kurai izpauž personas datus — neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav.
Mērķauditorijas atlases īstenotājs var arī nebūt personas datu “saņēmējs” (sk. 1. piemēru), jo tam var
netikt izpausti personas dati, taču tas saņems statistikas datus par mērķauditorijā ietvertajiem
klientiem apkopotā vai anonimizētā formā, piemēram, kampaņas ietvaros vai tās darbības rezultātu
izvērtēšanā. Tomēr, ciktāl mērķauditorijas atlases īstenotājs darbojas kā kopīgais pārzinis, to atbilstoši
norāda sociālo mediju lietotājam.

Lai gan VDAR 15. pants nav tieši norādīts VDAR 26. panta 1. punktā, attiecīgā panta formulējumā ir
minētas VDAR “uzliktās saistības”, kuras cita starpā ietver VDAR 15. pantu.

Lai sniegtu datu subjektiem iespēju efektīvi un vienkārši īstenot savas tiesības, sociālo mediju
pakalpojumu sniedzēja un mērķauditorijas atlases īstenotāja vienošanās ietvaros var noteikt vienotu
kontaktpunktu datu subjektiem. Būtībā kopīgie pārziņi var savstarpēji vienoties par to, kurš ir atbildīgs
par atbilžu sniegšanu uz datu subjektu pieprasījumiem un to izpildīšanu, taču tie nedrīkst izslēgt iespēju
datu subjektam īstenot savas tiesības attiecībā uz un pret katru no tiem (VDAR 26. panta 3. punkts).
Tādējādi mērķauditorijas atlases īstenotājiem un sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina,
ka ir ieviests piemērots mehānisms, lai ļautu datu subjektiem iegūt piekļuvi saviem personas datiem
ērti lietojamā veidā (tostarp izmantotajiem mērķauditorijas atlases kritērijiem) un visai informācijai,
kas nepieciešama saskaņā ar VDAR 15. pantu.

7 NOVĒRTĒJUMI PAR IETEKMI UZ DATU AIZSARDZĪBU (NIDA)

Būtībā pirms paredzēto mērķauditorijas atlases darbību uzsākšanas abiem kopīgajiem pārziņiem būtu
jāpārbauda valsts līmenī pieņemtais tādu apstrādes darbību saraksts, kuras “varētu radīt augstu risku”,
saskaņā ar VDAR 35. panta 4. punktu un 71., 75. un 91. apsvērumu, lai konstatētu, vai noteiktā
mērķauditorijas atlase atbilst kādam no apstrādes darbību veidiem, uz kuriem attiecas prasība veikt
NIDA. Lai novērtētu, vai paredzētās mērķauditorijas atlases darbības “varētu radīt augstu risku” un vai
ir nepieciešams NIDA, ir jāņem vērā arī pamatnostādnēs par NIDA98 noteiktie kritēriji, kā arī saraksti,
kurus uzraudzības iestādes ir izveidojušas ar tiem apstrādes darbību veidiem, attiecībā uz kuriem ir
jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (saskaņā ar 35. panta 4. punktu).

Dažos gadījumos reklamētā produkta vai pakalpojuma veids, ziņojuma saturs vai reklāmas nosūtīšanas
veids var radīt ietekmi uz personām, kuras iedarbība ir jānovērtē papildus. Piemēram, tas var būt
gadījumos, kad produkti ir paredzēti neaizsargātām personām. Atkarībā no reklāmas kampaņas
nolūkiem un iejaukšanās pakāpes vai arī tad, ja mērķauditorijas atlase ir saistīta ar novērotu, izsecinātu
vai atvasinātu personas datu apstrādi, var rasties papildu riski.

Papildus pienākumiem, kuri īpaši minēti VDAR 26. panta 1. punktā, kopīgajiem pārziņiem arī jāizvērtē
citi pienākumi, nosakot attiecīgos pienākumus. Kā norādīts EDAK pamatnostādnēs par NIDA: “Ja

98 Sk. EDAK Pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību (NIDA) veikšanai un noskaidrošanai,
vai apstrāde “varētu radīt augstu risku” Regulas 2016/679 izpratnē, WP 248 rev. 01.
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apstrādes darbības veikšanā ir iesaistīti kopīgi pārziņi, tiem ir precīzi jānosaka katra attiecīgie
pienākumi.”

Līdz ar to abiem kopīgajiem pārziņiem jānovērtē, vai ir nepieciešams NIDA. Ja NIDA ir nepieciešams, tie
abi ir atbildīgi par šā pienākuma izpildi. EDAK atgādina, ka NIDA jāaptver visa personas datu
apstrāde, — tas nozīmē, ka būtībā NIDA veikšanā ir jāpiedalās abiem kopīgajiem pārziņiem. Šajā
kontekstā abiem pārziņiem jānodrošina, ka tiem ir pietiekama līmeņa informācija par apstrādi, lai
veiktu nepieciešamo NIDA99. Tas nozīmē, ka “katram datu pārzinim ir jāpauž savas vajadzības un jādalās
ar noderīgu informāciju, neietekmējot slepenu informāciju (piem., aizsargājot uzņēmējdarbības
noslēpumus, intelektuālo īpašumu, konfidenciālu uzņēmējdarbības informāciju) un neizpaužot
ievainojamību”.100

Praksē var būt iespējams, ka kopīgie pārziņi pieņem lēmumu, ka viens no tiem veiks NIDA. Tas ir
jānorāda kopīgās vienošanās ietvaros, neskarot kopīgās atbildības esamību. Viens no pārziņiem var būt
piemērotākā stāvoklī, lai novērtētu noteiktas apstrādes darbības. Piemēram, šis pārzinis atkarībā no
konteksta var būt tāds, kurš īsteno stingrāku kontroli pār mērķauditorijas atlases procesu un labāk to
pārzina, jo īpaši attiecībā uz ieviestās sistēmas serveru daļu vai uz apstrādes līdzekļiem.

Ikvienā NIDA jāiekļauj pasākumi, kas paredzēti risku novēršanai, tostarp garantijas, drošības pasākumi
un mehānismi, ar ko nodrošina personas datu aizsardzību un uzskatāmi parāda, ka ir ievērota VDAR,
ņemot vērā datu subjektu un citu attiecīgo personu tiesības un leģitīmās intereses. Ja noteiktos riskus
nevar pietiekami novērst (t. i., atlikušie riski joprojām ir augsti), katrs no kopīgajiem pārziņiem ir
atbildīgs par to, lai nodrošinātu iepriekšēju apspriešanos ar attiecīgajām uzraudzības iestādēm. Ja
mērķauditorijas atlase pārkāptu VDAR, jo īpaši tādēļ, ka riski nav pietiekami noteikti vai mazināti,
mērķauditorijas atlasi nedrīkst veikt.

9. piemērs

Politiskā partija “Letschangetheworld” vēlas mudināt sociālo mediju lietotājus balsot par noteiktu
kandidātu gaidāmajās vēlēšanās. Tā vēlas vērsties pie vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri dzīvo valsts
lauku apgabalos, kuri regulāri apmeklē baznīcu un kuri nav bijuši ārzemēs pēdējo 2 gadu laikā.

Sociālo mediju platforma un politiskā partija ir kopīgi pārziņi attiecībā uz profilu atbilstības noteikšanu
un mērķtiecīgas reklāmas attēlošanu. Gan partijai “Letschangetheworld”, gan sociālo mediju
platformai ir jānovērtē, vai ir nepieciešams veikt NIDA. Šajā piemērā abiem pārziņiem ir pietiekamas
zināšanas par kritērijiem, kuri tiks izmantoti mērķauditorijas atlasei, lai saprastu, ka apstrāde,
visticamāk, radīs augstu risku.

Ja ir nepieciešams NIDA, kopīgās vienošanās ietvaros ir jārisina jautājums par to, kā pārziņiem to veikt
un nodrošināt, lai tiktu īstenota nepieciešamā zināšanu apmaiņa. Šajā piemērā sociālo mediju
platforma, iespējams, ir labākā stāvoklī, lai novērtētu dažas apstrādes darbības, ciktāl politiskā partija
vienkārši izvēlas vispārīgos mērķauditorijas atlases kritērijus.

99 EDAK atkārtoti uzsver, ka NIDA nav nepieciešams, ja apstrādes raksturs, apmērs, konteksts un nolūki ir ļoti
līdzīgi tādai apstrādei, kurai jau ir veikts NIDA. Šādos gadījumos var izmantot līdzīgas apstrādes NIDA rezultātus;
sk. 29. panta datu aizsardzības darba grupas Pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību
(NIDA) veikšanai un noskaidrošanai, vai apstrāde “varētu radīt augstu risku” Regulas 2016/679 izpratnē
(WP 248 rev. 01, 12. lpp.).
100 Turpat, 8. lpp.
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8 ĪPAŠĀS DATU KATEGORIJAS

8.1 Kas veido īpašu datu kategoriju

VDAR ir paredzēta īpaša aizsardzība personas datiem, kuri ir īpaši sensitīvi saistībā ar personu
pamattiesībām un brīvībām. Šādi dati VDAR 9. pantā ir definēti kā īpašu kategoriju personas dati un
ietver datus par personas veselību, rases vai etnisko piederību, biometriju, reliģisko vai filozofisko
pārliecību, politiskajiem uzskatiem, dalību arodbiedrībās, dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Pārziņi drīkst apstrādāt īpašu kategoriju datus vienīgi tad, ja tie var nodrošināt atbilstību kādam no
VDAR 9. panta 2. punktā minētajiem nosacījumiem, piemēram, ja datu subjekts ir devis nepārprotamu
piekrišanu vai datu subjekts apzināti ir publiskojis datus. Papildus nosacījumiem, kas minēti VDAR
9. pantā, īpašu kategoriju datu apstrādei jābalstās uz juridisko pamatu, kas noteikts VDAR 6. pantā, un
tā jāveic saskaņā ar VDAR 5. pantā izklāstītajiem pamatprincipiem.

Turklāt īpašu kategoriju personas datu apstrāde ir svarīga, novērtējot atbilstošos pasākumus saskaņā
ar VDAR 24., 25., 28. un 32. pantu, kā arī lai noteiktu, vai ir jāveic NIDA saskaņā ar VDAR 35. pantu un
vai ir jāieceļ datu aizsardzības speciālists saskaņā ar VDAR 37. pantu.

Sociālo mediju un mērķauditorijas atlases kontekstā ir jānosaka, vai personas datu apstrāde ietver
“īpašas datu kategorijas”, kā arī vai šādus datus apstrādā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs,
mērķauditorijas atlases īstenotājs vai abi minētie dalībnieki. Ja tiek apstrādāti īpašu kategoriju
personas dati, jānosaka, vai un kādos apstākļos sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs un
mērķauditorijas atlases īstenotājs var likumīgi apstrādāt šādus datus.

Ja sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs apstrādā īpašu kategoriju datus mērķauditorijas atlases
nolūkā, tam jānosaka apstrādes juridiskais pamats atbilstoši VDAR 6. pantam un jāizmanto izņēmums
atbilstoši VDAR 9. panta 2. punktam, piemēram, nepārprotama piekrišana saskaņā ar VDAR 9. panta
2. punkta a) apakšpunktu. Ja mērķauditorijas atlases īstenotājs sazinās ar sociālo mediju pakalpojumu
sniedzēju un pieprasa, lai sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs vērstos pie lietotājiem, pamatojoties
uz šo īpašo datu kategoriju, mērķauditorijas atlases īstenotājs būs līdzatbildīgs kopā ar sociālo mediju
pakalpojumu sniedzēju par īpašo kategoriju datu apstrādi.

Tālāk sniegtajā juridiskajā analīzē apskatītas dažādas situācijas, kad var tikt veikta šāda apstrāde, un
tās juridiskās sekas.

8.1.1 Nepārprotami noteiktas īpašas datu kategorijas

Dažreiz apstrādātie personas dati skaidri atbilst īpašo datu kategoriju definīcijai, piemēram, ja ir skaidri
norādīts, ka persona ir noteiktas politiskās partijas vai reliģiskās apvienības dalībnieks.

10. piemērs

Floras jaunkundze savā sociālo mediju profilā ir skaidri norādījusi, ka viņa ir politiskās partijas
“GreenestPlanet” biedre. Vides organizācija “Long live the Earth” vēlas vērsties pie sociālo mediju
lietotājiem, kuri ir politiskās partijas “GreenestPlanet” biedri, lai nosūtītu tiem mērķtiecīgus ziņojumus.

10. piemērā sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs un vides organizācija darbojas kā kopīgi pārziņi101.
Ciktāl vides organizācija pieprasa sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam vērsties pie lietotājiem
atkarībā no politiskajiem uzskatiem, abi pārziņi piedalās īpašu kategoriju datu apstrādē saskaņā ar

101 Sk. analīzi 5.2.1. nodaļā.
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VDAR 9. pantu. Šo datu apstrāde principā ir aizliegta saskaņā ar 9. panta 1. punktu. Tādēļ gan sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējam, gan vides organizācijai attiecībā uz apstrādi jāspēj atsaukties uz kādu
no 9. panta 2. punktā paredzētajiem izņēmumiem. Turklāt tiem abiem jābūt juridiskajam pamatam
saskaņā ar 6. pantu. No 9. panta 2. punktā minētajiem izņēmumiem šķiet, ka vienīgie piemērojamie
izņēmumi šajā situācijā ir datu subjekta nepārprotamas piekrišanas iegūšana atbilstoši VDAR 9. panta
2. punkta a) apakšpunktam vai izņēmums, ka Floras jaunkundze apzināti ir publiskojusi personas datus
atbilstoši VDAR 9. panta 2. punkta e) apakšpunktam.

8.1.2 Izsecinātās un kombinētas īpašās datu kategorijas

Pieņēmumi vai secinājumi par īpašu kategoriju datiem, piemēram, ka persona, iespējams, balsos par
noteiktu partiju pēc tam, kad būs apmeklējusi lapu, kurā pausti liberāli uzskati, arī ir uzskatāmi par
īpašu personas datu kategoriju. Līdzīgi kā iepriekš norādīja EDAK, “[p]rofilēšanas rezultātā var izveidot
īpašo kategoriju datus, tos izsecinot no datiem, kas nav īpašo kategoriju dati, bet kļūst par tādiem
apvienojumā ar citiem datiem. Piemēram, var izdarīt secinājumus par kādas personas veselības
stāvokli, ņemot vērā šīs personas iegādāto pārtikas preču uzskaiti apvienojumā ar datiem par pārtikas
produktu kvalitāti un enerģētisko vērtību”. 102

Piemēram, vienkārša paziņojuma vai atsevišķa atrašanās vietas datu vienuma vai līdzīgu datu apstrāde,
kas atklāj, ka lietotājs (vienu vai vairākas reizes) ir apmeklējis kādu vietu, kuru parasti apmeklē cilvēki
ar noteiktu reliģisko pārliecību, parasti atsevišķi netiek uzskatīta par īpašu kategoriju datu apstrādi.
Tomēr tā var tikt uzskatīta par īpašu kategoriju datu apstrādi, ja šādi dati tiek apvienoti ar citiem datiem
vai ņemot vērā datu apstrādes kontekstu vai to izmantošanas nolūkus.

11. piemērs

Novaka kunga sociālo mediju konta profilā ir sniegta tikai vispārīga informācija — vārds, uzvārds un
dzīvesvieta —, tomēr statusa atjauninājums liecina, ka viņš bieži ir apmeklējis pilsētas baznīcu, kur
piedalījās dievkalpojumā. Vēlāk pilsētas baznīca vēlas nosūtīt apmeklētājiem mērķtiecīgus reliģiskus
ziņojumus, lai mudinātu kristiešus pievienoties draudzei. Šādos apstākļos Novaka kunga statusa
atjauninājumā esošo personas datu izmantošana šādam mērķauditorijas atlases nolūkam ir uzskatāma
par īpašu kategoriju personas datu apstrādi.

Ja sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs vai mērķauditorijas atlases īstenotājs izmanto novērotos
datus, lai klasificētu lietotājus atbilstoši noteiktai reliģiskajai vai filozofiskajai pārliecībai vai
politiskajiem uzskatiem neatkarīgi no tā, vai šāda klasifikācija ir pareiza / patiesa vai nepatiesa, šāda
lietotāja klasifikācija šajā kontekstā bez šaubām ir uzskatāma par īpašu kategoriju personas datu
apstrādi. Ja klasifikācija ļauj veikt mērķauditorijas atlasi, balstoties uz īpašu kategoriju datiem,
kategorijas nosaukums nav svarīgs.

12. piemērs

Sifuentesa kungs sniedz informāciju savā sociālo mediju profilā, regulāri publicējot statusa
atjauninājumus, atzīmējoties noteiktās vietās utt. Minētā informācija liecina, ka viņš regulāri piedalās
pasākumos, kurus rīko kustība “Prātam, ķermenim un garam”. Lai gan viņš nav tieši norādījis savu
filozofisko pārliecību, visi atjauninājumi, atzīmes “Patīk”, atzīmēšanās noteiktās vietās un līdzīgi
lietotāja sniegti dati, tos apkopojot, liecina, ka Sifuentesa kungam ir noteikta filozofiskā pārliecība.

102 29. panta datu aizsardzības darba grupas Pamatnostādnes par automatizētu individuālu lēmumu
pieņemšanu un profilēšanu Regulas 2016/679 nolūkiem, WP 251 rev. 01, 15. lpp.
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13. piemērs

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs izmanto informāciju, kuru aktīvi sniedz Olgrouvas jaunkundze
savā sociālo mediju profila lapā, par savu vecumu, interesēm un adresi, un apvieno to ar novērotajiem
datiem par viņas apmeklētajām tīmekļa vietnēm un atzīmēm “Patīk” sociālo mediju platformā. Sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējs izmanto datus, lai secinātu, ka Olgrouvas jaunkundze atbalsta kreisi
liberālos politiķus, un klasificē viņu mērķauditorijas atlases kategorijā “interesējas par kreisi liberālo
politiku” un padara šo kategoriju pieejamu mērķauditorijas atlases īstenotājiem mērķtiecīgu reklāmu
sūtīšanai.

12. piemērā plašais informācijas apjoms un tādu pasākumu trūkums, kuru mērķis ir novērst
mērķauditorijas atlasi, pamatojoties uz īpašu kategoriju datiem, nozīmē, ka notiek īpašu kategoriju
datu apstrāde. Tomēr tas, ka sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs apstrādā lielu datu apjomu, kuru
potenciāli varētu izmantot, lai izsecinātu īpašu kategoriju datus, ne vienmēr nozīmē, ka uz apstrādi
attiecas VDAR 9. pants. 9. pants netiek piemērots, ja sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja veiktās
apstrādes rezultātā netiek izsecināti īpašu kategoriju dati un ja sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs
ir veicis pasākumus, lai novērstu šādu datu izsecināšanu vai izmantošanu mērķauditorijas atlasei.
Jebkurā gadījumā ievērojama lietotāju personas datu apjoma apstrāde var radīt tādus noteiktus riskus
fizisku personu tiesībām un brīvībām, kuri jānovērš, īstenojot atbilstošus drošības pasākumus, kā
noteikts VDAR 32. pantā, un arī ņemot vērā saskaņā ar VDAR 35. pantu veicamā NIDA iznākumu.

13. piemērā piedāvājums, kā arī mērķauditorijas atlases kategorija “interesējas par kreisi liberālo
politiku” ir uzskatāmi par īpašu kategoriju datu apstrādi, jo šo kategoriju var viegli izmantot, lai
pastarpināti vērstos pie personām, kurām ir kreisi liberāli politiskie uzskati. Izsecināšanas rezultātā
pieņemot, ka lietotājam ir noteikti politiski uzskati, sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs apstrādā
īpašu kategoriju datus. VDAR 9. panta izpratnē nav svarīgi, vai lietotājs faktiski atbalsta kreisi liberālus
politiskus uzskatus. Tāpat arī nav svarīgi, ka mērķauditorijas atlases kategorijas nosaukumā ir lietots
formulējums “interesējas par”, nevis “atbalsta”, jo lietotājs tiek klasificēts mērķauditorijas atlases
kategorijā, balstoties uz izsecinātām politiskām interesēm.

14. piemērs

Svensona kungs izpilda uzņēmuma “YourPerfectJob” izstrādātu profesionālās kvalifikācijas atbilstības
pārbaudi, kurā ir ietverts psiholoģiskais novērtējums, kura ir pieejama sociālo mediju platformā un kurā
izmantota lietojumprogrammas saskarne (API), ko nodrošina sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs.
Uzņēmums “YourPerfectJob” vāc datus par Svensona kunga izglītību, nodarbinātības statusu, vecumu,
vaļaspriekiem, ierakstiem, e-pasta adresi un sakariem. Uzņēmums “YourPerfectJob” iegūst datus ar
API starpniecību saskaņā ar atļaujām, ko sniedzis Svensona kungs savā sociālo mediju kontā.
Lietojumprogrammas norādītais nolūks ir prognozēt piemērotāko karjeru konkrētam lietotājam.

Bez sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja zināšanas vai atļaujas uzņēmums “YourPerfectJob” izmanto
šo informāciju, lai izdarītu secinājumus par vairākiem personiskajiem aspektiem, tostarp lietotāja
rakstura iezīmēm, psiholoģisko profilu un politiskajiem uzskatiem. Uzņēmums “YourPerfectJob” vēlāk
izlemj lietot šo informāciju, lai sūtītu Svensona kungam mērķtiecīgu reklāmu politiskās partijas vārdā,
izmantojot uz e-pasta ziņojumiem balstītu mērķauditorijas atlases funkciju sociālo mediju
pakalpojumā, nepievienojot citus sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja piedāvātos mērķauditorijas
atlases kritērijus.

14. piemērā mērķauditorijas atlases īstenotājs apstrādā īpašu kategoriju personas datus, savukārt
sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs neveic šādu apstrādi. Svensona kunga politisko uzskatu
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novērtēšana un noteikšana notiek bez sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja līdzdalības103. Papildus
tam, ka tās rezultātā nedrīkst piemērot VDAR 9. pantu, 14. piemērā minētā mērķauditorijas atlase ir
uzskatāma par godprātības, pārredzamības un nolūka ierobežojumu prasību pārkāpumu. Svensona
kungs netika atbilstoši informēts par to, ka viņa personas dati tiks apstrādāti ar nolūku nosūtīt
mērķtiecīgus politiskos materiālus, kas turklāt nešķiet saderīgs ar profesionālās kvalifikācijas atbilstības
pārbaudi.

Sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja veiktās apstrādes darbības 14. piemērā nav uzskatāmas par
īpašu kategoriju datu apstrādi VDAR 9. panta izpratnē, taču sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs ir
atbildīgs par nepieciešamo aizsardzības pasākumu ieviešanu apstrādes procesā, lai izpildītu VDAR
prasības un aizsargātu datu subjektu tiesības saskaņā ar VDAR 24. un 25. pantu.

8.2 9. panta 2. punktā paredzētais izņēmums attiecībā uz īpašu kategoriju datiem,
kuri ir apzināti publiskoti

Saskaņā ar VDAR 9. panta 2. punkta e) apakšpunktu ir atļauts apstrādāt īpašu kategoriju datus
gadījumos, ja datu subjekts apzināti ir publiskojis datus. Vārds “apzināti” norāda, ka jābūt augstam
pārliecības līmenim, lai izmantotu šo izņēmumu. EDAK norāda, ka viena elementa klātbūtne ne
vienmēr var būt pietiekama, lai noteiktu, vai datu subjekts ir “apzināti” publiskojis datus. Praksē, lai
pārziņi apliecinātu, ka datu subjekts ir skaidri izrādījis nodomu publiskot datus, var būt nepieciešams
novērtēt tālāk minēto vai citu elementu kombināciju, un ir jāizvērtē katrs gadījums atsevišķi.  Šā
novērtējuma veikšanai var būt noderīgi šādi elementi:

i) sociālo mediju platformas noklusējuma iestatījumi (t. i., vai datu subjekts veicis noteiktas
darbības, lai mainītu noklusējuma privātos iestatījumus uz publiskiem iestatījumiem); vai

ii) sociālo mediju platformas veids (t. i., vai šī platforma ir cieši saistīta ar mērķi nodrošināt
saziņu ar datu subjekta ciešām paziņām vai izveidot tuvas attiecības (piemēram, tiešsaistes
iepazīšanās platformas), vai arī tā ir paredzēta, lai nodrošinātu plašākas savstarpējās attiecības,
piemēram, profesionālās attiecības, vai īsemuāru rakstīšanu, multivides koplietošanu, sociālo
mediju platformas, lai kopīgotu atsauksmes tiešsaistē utt.); vai

iii) tādas lapas pieejamība, kurā ir publicēti sensitīvi dati (t. i., vai informācija ir publiski
pieejama vai arī, piemēram, pirms piekļuves informācijai ir jāizveido konts); vai

iv) informācijas redzamība, ja datu subjekts tiek informēts par publicētās informācijas publisko
raksturu (t. i., piemēram, vai ir pastāvīgs reklāmkarogs lapā vai arī publicēšanas poga informē
datu subjektu, ka informācija būs publiska); vai

103 14. piemērā nepastāv sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja un uzņēmuma “YourPerfectJob” kopīgas pārziņas
joma personas datu vākšanas brīdī, jo tie kopīgi nenosaka personas datu vākšanas un turpmākās apstrādes
nolūkus uzņēmuma “YourPerfctJob” mērķiem attiecīgajā apstrādes posmā. EDAK vēlas atgādināt, ka uzdevumu
un pienākumu analīze jāveic katrā gadījumā atsevišķi un ka secinājums par konkrēto piemēru neskar turpmāku
darbu, kuru var veikt EDAK attiecībā uz API. Situācija, protams, būtu citādāka, ja sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējs papildus personas datu pieejamības nodrošināšanai arī piedalītos uzņēmuma “YourPerfectJob” nolūka
noteikšanā. Jebkurā gadījumā uz sarakstu balstītas mērķauditorijas atlases izmantošana joprojām atrodas
mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja kopīgā pārziņā.
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v) vai datu subjekts ir patstāvīgi publicējis sensitīvos datus vai arī datus ir publicējusi trešā
persona (piemēram, drauga publicēts fotoattēls, kurā ir atklāti sensitīvi dati), vai arī tie tika
izsecināti.

EDAK norāda, ka viena elementa klātbūtne ne vienmēr var būt pietiekama, lai noteiktu, vai datu
subjekts ir “apzināti” publiskojis datus. Praksē, lai pārziņi apliecinātu, ka datu subjekts ir skaidri izrādījis
nodomu publiskot datus, var būt nepieciešams novērtēt šādu vai citu elementu kombināciju.

15. piemērs

Jansena kungs ir atvēris kontu īsemuāru rakstīšanas sociālo mediju platformā. Aizpildot savu profilu,
viņš norādīja, ka ir homoseksuāls. Tā kā viņam ir konservatīvi uzskati, viņš izvēlējās pievienoties
konservatīvām grupām, apzinoties, ka, veicot abonēšanu, viņš tika informēts par to, ka platformā
nosūtītās ziņas ir publiskas. Konservatīva politiskā partija vēlas, izmantojot sociālo mediju
mērķauditorijas atlases rīkus, nosūtīt mērķtiecīgu informāciju cilvēkiem, kuriem ir tādi paši politiskie
uzskati un seksuālā orientācija kā Jansena kungam.

Dalībnieku seksuālās orientācijas informācija pēc noklusējuma ir privāta, un Jansena kungs nav veicis
darbības, lai tā būtu publiska, tādēļ to nevar uzskatīt par apzināti publiskotiem datiem. Turklāt dati
saistībā ar viņa politiskajiem uzskatiem nav apzināti publiskoti, neraugoties uz i) to, kāds raksturs ir
īsemuāru rakstīšanas sociālo mediju platformai, kas ir paredzēta informācijas kopīgošanai ar plašāku
sabiedrību, un ii) to, ka viņš tika informēts par forumos publicēto ziņojumu publisko raksturu. Turklāt,
lai gan viņš ir pievienojies publiskiem forumiem, kas veltīti konservatīvismam, attiecībā uz viņu nevar
veikt mērķauditorijas atlasi, balstoties uz viņa sensitīvajiem datiem, jo tā ir sociālo mediju platforma,
kas izdara secinājumus par Jansena kunga politiskajiem uzskatiem, un datu subjektam nebija īpaša
nodoma apzināti publiskot šos datus, jo īpaši tādēļ, ka šie secinājumi var izrādīties kļūdaini. Tādējādi
viņam nedrīkst piemērot mērķauditorijas atlasi, pamatojoties uz datiem par politiskajiem uzskatiem.
Citiem vārdiem sakot, novērtējot, vai datu subjekts ir apzināti publiskojis datus, ir jāņem vērā katra
konkrētā gadījuma apstākļi104.

9 KOPĪGA PĀRZIŅA UN ATBILDĪBA

9.1 Kopīgu pārziņu vienošanās un pienākumu noteikšana (VDAR 26. pants)

VDAR 26. panta 1. punktā ir paredzēta prasība kopīgiem pārziņiem pārredzamā veidā noteikt savus
attiecīgos pienākumus, lai izpildītu VDAR uzliktās saistības, panākot vienošanos, ieskaitot, kā minēts
iepriekš, pārredzamības prasības.

Darbības jomas ziņā EDAK uzskata, ka vienošanās ietvaros starp mērķauditorijas atlases īstenotājiem
un sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem būtu jāiekļauj visas apstrādes darbības, par kurām tie ir
kopīgi atbildīgi (t. i., kuras ir to kopīgā pārziņā). Noslēdzot vienošanos, kas ir virspusēja un nepilnīga,
mērķauditorijas atlases īstenotāji un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji nenodrošinātu pienākumu
izpildi saskaņā ar VDAR 26. pantu.

Piemēram, 4. piemērā, panākot vienošanos, būtu jāaptver visa personas datu apstrāde, ja pastāv
kopīga pārziņa, t. i., sākot ar personas datu vākšanu, kas saistīta ar Šmita kunga apmeklējumu

104 WP 29 Atzinumā par dažiem galvenajiem jautājumiem saistībā ar Tiesībaizsardzības direktīvu (WP 258,
29.11.2017., 10. lpp.) precizēja, ka formulējums “kurus datu subjekts acīmredzami ir publiskojis” ir
interpretējams tādējādi, ka datu subjekts zināja, ka attiecīgie dati būs publiski pieejami, t. i., ikvienam, tostarp
iestādēm. Tādēļ “šaubu gadījumā ir jāpiemēro šaura interpretācija”.
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tīmekļa vietnē BestBags.com, izmantojot izsekošanas pikseli, līdz reklāmas attēlošanai viņa sociālo
mediju lapā, kā arī jebkāda veida ziņošana par mērķauditorijas atlases kampaņu.

Lai izstrādātu visaptverošu vienošanos, gan sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam, gan
mērķauditorijas atlases īstenotājam ir jāapzinās un tiem jābūt pietiekami detalizētai informācijai par
konkrēti veiktajām datu apstrādes darbībām. Līdz ar to mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo
mediju pakalpojumu sniedzēja vienošanās ietvaros jābūt visai nepieciešamajai informācijai (vai jābūt
atsaucei uz to), lai abas puses varētu izpildīt savus pienākumus, kuri paredzēti VDAR, tostarp
pienākumu ievērot VDAR 5. panta 1. punktu un pienākumu apliecināt atbilstību saskaņā ar VDAR
5. panta 2. punktu.

Ja, piemēram, pārzinis izvērtē iespēju kā juridisko pamatu izmantot VDAR 6. panta 1. punkta
f) apakšpunktu, cita starpā ir jāzina datu apstrādes apmērs, lai varētu novērtēt, vai datu subjekta
intereses vai pamattiesības un brīvības ir svarīgākas par pārziņa(-u) interesēm. Bez pietiekamas
informācijas par apstrādi šāds novērtējums nav iespējams. Ir ļoti svarīgi kopīgās vienošanās ietvaros
iekļaut nepieciešamo informāciju vai atsauci uz to, jo īpaši gadījumos, kad kādai no pusēm gandrīz
vienpersoniski ir zināšanas un piekļuve informācijai, kas nepieciešama abām pusēm, lai izpildītu VDAR
prasības.

1. piemērā, kad uzņēmums X novērtē, vai tas var izmantot leģitīmās intereses kā juridisko pamatu,
lai sūtītu mērķtiecīgus ziņojumus vīriešiem vecumā no 30 līdz 45 gadiem, kuri ir norādījuši, ka nav
precējušies, attiecīgajam uzņēmumam ir jābūt piekļuvei pietiekamai informācijai par apstrādi, kas
veikta sociālo mediju platformā, tostarp, piemēram, attiecībā uz papildu pasākumiem (iepriekšēja
iebilduma tiesības), kurus ieviesusi sociālo mediju platforma, lai nodrošinātu, ka datu subjekta
intereses vai pamattiesības un brīvības nav svarīgākas par leģitīmajām interesēm.

Lai garantētu, ka tiek efektīvi nodrošinātas datu subjekta tiesības, EDAK uzskata, ka apstrādes nolūks
un attiecīgais juridiskais pamats arī jāatspoguļo tādu mērķauditorijas atlases īstenotāju un sociālo
mediju pakalpojumu sniedzēju kopīgās vienošanās ietvaros, kuri ir kopīgi pārziņi. VDAR neaizliedz
kopīgiem pārziņiem izmantot atšķirīgu juridisko pamatu dažādām to veiktajām apstrādes darbībām,
tomēr, ja iespējams, ieteicams izmantot to pašu juridisko pamatu konkrētam mērķauditorijas atlases
rīkam un konkrētam nolūkam. Ja katram apstrādes posmam būtu atšķirīgs juridiskais pamats, tas
padarītu neiespējamu datu subjekta tiesību īstenošanu (piemēram, vienā posmā būtu paredzētas
tiesības uz datu pārnesamību, savukārt citā — tiesības iebilst).

Darbojoties kā pārziņi, gan mērķauditorijas atlases īstenotāji, gan sociālo mediju pakalpojumu sniedzēji
ir atbildīgi par to, lai tiktu ievērots nolūka ierobežošanas princips, un tādēļ tiem kopīgās vienošanās
ietvaros būtu jāiekļauj atbilstoši noteikumi.
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Piemēram, ja mērķauditorijas atlases īstenotājs vēlas izmantot personas datus, kurus tam sniedzis
datu subjekts, lai sūtītu mērķtiecīgus ziņojumus sociālajos medijos, tam jāveic atbilstošie pasākumi,
lai nodrošinātu, ka sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs turpmāk neizmantos sniegtos datus ar
minētajiem nolūkiem nesaderīgā veidā, izņemot gadījumus, kad ir saņemta datu subjekta derīga
piekrišana saskaņā ar VDAR 6. panta 4. punktu.

3. piemērā bankai X jānodrošina, lai kopīgās vienošanās ietvaros ar sociālo mediju platformu būtu
atbilstoši noteikumi, ka Lopesa kunga e-pasta adrese bez Lopesa kunga piekrišanas netiks izmantota
citiem nolūkiem, izņemot tādu piedāvājumu reklāmai, kuri ir saistīti ar bankas pakalpojumiem, ko
viņš jau izmanto.

Līdzīgi sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam ir jānodrošina, ka datu izmantošana mērķauditorijas
atlasei, ko veic mērķauditorijas atlases īstenotāji, atbilst nolūka ierobežošanas, pārredzamības un
likumīguma principiem.

Citi pienākumi, kuri jāņem vērā mērķauditorijas atlases īstenotājam un sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējam to kopīgās vienošanās kontekstā, cita starpā ir šādi: citi vispārīgie datu aizsardzības principi,
kas paredzēti VDAR 5. pantā, apstrādes drošība, integrēta datu aizsardzība un datu aizsardzība pēc
noklusējuma, ziņojumi un paziņojumi par personas datu aizsardzības pārkāpumiem, novērtējumi par
ietekmi uz datu aizsardzību, apstrādātāju izmantošana un datu nosūtīšana uz trešām valstīm.

13. piemērā kopīgās vienošanās ietvaros ir jārisina jautājums par to, kuram pārzinim veikt NIDA un
nodrošināt, lai tiktu īstenota nepieciešamā zināšanu apmaiņa. Citiem vārdiem sakot, politiskajai
partijai “Letschangetheworld” jānodrošina, ka, veicot NIDA, tai ir pietiekama informācija, piemēram,
par drošības pasākumiem, kurus ieviesusi sociālo mediju platforma.

Visbeidzot, sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja un mērķauditorijas atlases īstenotāja kopīgās
vienošanās ietvaros jābūt noteiktai informācijai par to, kā praksē tiks izpildīti VDAR paredzētie
pienākumi. Ja nav skaidrs, kā tiks izpildīti pienākumi, jo īpaši attiecībā uz datu subjekta tiesībām,
uzskatāms, ka gan mērķauditorijas atlases īstenotājs, gan sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs
pārkāpj VDAR 26. panta 1. punktu. Turklāt šādos gadījumos abi (kopīgie) pārziņi nebūs ieviesuši
atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu un varētu apliecināt, ka apstrāde
tiek veikta saskaņā ar VDAR, un tādējādi tiks pārkāpti 5. panta 2. punktā un 24. pantā paredzētie
pienākumi.

9.2 Atbildības līmeņi

EDAK konstatē, ka mērķauditorijas atlases īstenotājiem, kuri vēlas izmantot sociālo mediju
pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos mērķauditorijas atlases rīkus, var rasties nepieciešamība ievērot
iepriekš paredzētus noteikumus bez iespējas vienoties vai veikt grozījumus (nosacījumi ir jāpieņem
pilnībā vai jāatsakās). EDAK uzskata, ka šāda situācija neatceļ sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja un
mērķauditorijas atlases īstenotāja kopīgo atbildību un tā nevar atbrīvot nevienu no minētajām pusēm
no pienākumiem, kuri paredzēti VDAR. Abām kopīgās vienošanās pusēm arī jānodrošina, lai pienākumu
sadale pienācīgi atspoguļotu to attiecīgos uzdevumus un attiecības saistībā ar datu subjektiem
praktiskā, patiesā un pārredzamā veidā.

Ir svarīgi uzsvērt, ka vienošanās saskaņā ar VDAR 26. pantu nevar atcelt juridiskos pienākumus, kuri
attiecas uz (kopīgo) pārzini. Lai gan kopīgie pārziņi saskaņā ar VDAR 26. pantu “nosaka savus attiecīgos
pienākumus, lai izpildītu [VDAR] uzliktās saistības,” katrs pārzinis būtībā paliek atbildīgs par apstrādes
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atbilstību. Tas nozīmē, ka katrs pārzinis cita starpā ir atbildīgs par tādu principu ievērošanu, kuri
izklāstīti VDAR 5. panta 1. punktā, tostarp likumīguma principa ievērošanu, kas noteikts VDAR 5. panta
1. punkta a) apakšpunktā.

Tomēr mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja atbildības līmenis
attiecībā uz konkrētiem pienākumiem var atšķirties. Lietā Wirtschaftsakademie EST norādīja, ka
“kopīgas atbildības esamība ne vienmēr nozīmē, ka dažādie ar personas datu apstrādi saistītie subjekti
būtu vienādi atbildīgi. [..] šie subjekti var būt iesaistīti dažādos šīs apstrādes posmos un atšķirīgā mērā,
un tāpēc tas, cik lielā mērā katrs no tiem ir atbildīgs, ir jāvērtē, ņemot vērā visus būtiskos lietas
apstākļus”. 105

Citiem vārdiem sakot, lai gan abi kopīgie pārziņi ir atbildīgi par VDAR paredzēto pienākumu izpildi un
lai gan datu subjekts var izmantot savas tiesības pret katru no pārziņiem, viņu atbildības līmenis
jānovērtē atkarībā no to faktiskās lomas apstrādes ietvaros. Lietā Google Spain EST precizēja, ka
pārzinim “savas atbildības, kompetenču un iespēju ietvaros” ir jānodrošina, lai personas datu apstrāde
atbilstu ES datu aizsardzības tiesību aktu prasībām106.

Attiecībā uz mērķauditorijas atlases īstenotāju un sociālo mediju pakalpojumu sniedzēju atbildības
līmeņa novērtēšanu var būt nozīmīgi vairāki faktori, piemēram, spēja ietekmēt apstrādi praktiskā
līmenī, kā arī katra kopīgā pārziņa faktiskās vai iespējamās zināšanas. Ir svarīgi arī precīzi noteikt, kurā
apstrādes posmā un kādā mērā mērķauditorijas atlases īstenotājs un sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējs ir atbildīgs par apstrādi107.

1. piemērā uzņēmums X izveido reklāmas kampaņu tā, lai lietotājiem, kuri atbilst konkrētajiem
mērķauditorijas atlases kritērijiem, tiktu parādīta uzņēmuma reklāma sociālo mediju platformā.
Tomēr, lai gan tas nosaka reklāmas kampaņas parametrus, tas nevāc personas datus, tam nav
piekļuves personas datiem, kā arī tam nav tieša kontakta ar datu subjektu. Katrs no šiem elementiem
var būt nozīmīgs, novērtējot mērķauditorijas atlases īstenotāja un sociālo mediju pakalpojumu
sniedzēja atbildības līmeni (vai “pakāpi”), ja tiek konstatēts VDAR pārkāpums (piemēram, ja ir
pārredzamības trūkums attiecībā uz datu subjektu vai netiek nodrošināts apstrādes likumīgums). Kā
minēts iepriekš, abām pusēm jebkurā gadījumā ir jāveic atbilstoši pasākumi, lai izpildītu VDAR
prasības un aizsargātu datu subjektu tiesības pret nelikumīgām apstrādes formām.

3. piemērā, kura ietvaros tika veikta uz sarakstu balstīta mērķauditorijas atlase, situācija nedaudz
atšķiras no 1. piemēra. 3. piemērā banka sākotnēji vāca personas datus un nosūtīja tos sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējam mērķauditorijas atlases nolūkā. Šādā gadījumā mērķauditorijas
atlases īstenotājs brīvprātīgi uzsāka datu apstrādes vākšanas un nosūtīšanas posmu. Katrs no šiem
elementiem jāņem vērā, novērtējot katra dalībnieka atbildības līmeni, un pienācīgi jāatspoguļo
kopīgās vienošanās nosacījumos.

Līdzīgi 4. piemērā uz pikseļiem balstītas mērķauditorijas atlases gadījumā jāņem vērā, ka tīmekļa
vietnes pārvaldītājs nodrošina iespēju nosūtīt personas datus sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējam. Tīmekļa vietnes BestBags.com pārvaldītājs ievieto izsekošanas pikseli savā tīmekļa

105 EST 2018. gada 5. jūnija spriedums lietā Wirtschaftsakademie, C-210/16, 43. punkts.
106 Sk. arī EST spriedumu lietā C-131/12, Google Spain (“atbildība, kompetences un iespējas”).
107 EDAK uzskata, ka dažādos gadījumos vērtējums, kas balstīts uz iepriekš minētajiem kritērijiem (piemēram,
dati, kas izmantoti mērķauditorijas atlases kritēriju noteikšanai, datu subjekta atbilstības noteikšana,
piekrišanas ieguve), nodrošinās to, ka sociālo mediju pakalpojumu sniedzējam būs lielāka faktiskā ietekme uz
apstrādi un līdz ar to lielāks atbildības līmenis atkarībā no konkrētā izmantotā mērķauditorijas atlases
mehānisma.
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vietnē, lai tas varētu izsekot Šmita kungu, lai gan viņš nolemj neveikt pirkumu108. Tādēļ tīmekļa
vietne aktīvi veic datu vākšanu un nosūtīšanu. Tomēr kā kopīgam pārzinim sociālo mediju
pakalpojumu sniedzējam arī ir jāievēro pienākums īstenot atbilstošus pasākumus, lai izpildītu VDAR
prasības un aizsargātu datu subjektu tiesības pret nelikumīgām apstrādes formām. Šajā gadījumā, ja
tiek lūgta datu subjekta piekrišana, kopīgajiem pārziņiem jāvienojas par to, kādā veidā praksē tiek
iegūta piekrišana.

Runājot par sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja atbildības līmeņa novērtēšanu, EDAK konstatē, ka
vairākos mērķauditorijas atlases mehānismos tiek izmantota profilēšana un/vai citas apstrādes
darbības, kuras iepriekš veica sociālo mediju pakalpojumu sniedzējs. Tieši sociālo mediju pakalpojumu
sniedzējs pieņem lēmumu apstrādāt lietotāju personas datus tādā veidā, lai izstrādātu mērķauditorijas
atlases kritērijus, kurus tas nodrošina mērķauditorijas atlases īstenotājiem. Lai to izdarītu, sociālo
mediju pakalpojumu sniedzējs ir neatkarīgi pieņēmis noteiktus lēmumus saistībā ar apstrādi,
piemēram, kuru kategoriju dati tiks apstrādāti, kuri mērķauditorijas atlases kritēriji tiks piedāvāti un
kurām personām būs piekļuve attiecīgajiem personas datu veidiem, kas tiek apstrādāti konkrētas
mērķauditorijas atlases kampaņas kontekstā. Šādām apstrādes darbībām arī jāatbilst VDAR pirms
mērķauditorijas atlases pakalpojumu piedāvāšanas.

Iepriekšējos punktos minētie piemēri norāda, ka ir svarīgi skaidri sadalīt pienākumus kopīgo pārziņu
vienošanās ietvaros starp sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem un mērķauditorijas atlases
īstenotājiem. Lai gan vienošanās nosacījumos jebkurā gadījumā jābūt atspoguļotam katra dalībnieka
atbildības līmenim, visaptveroša vienošanās, kurā ir pienācīgi norādīti katras puses uzdevumi un
iespējas, ir nepieciešama ne tikai, lai nodrošinātu atbilstību VDAR 26. pantam, bet arī lai nodrošinātu
atbilstību citiem VDAR noteikumiem un principiem.

Visbeidzot, EDAK norāda, ka, ciktāl sociālo mediju pakalpojumu sniedzēja un mērķauditorijas atlases
īstenotāja kopīgās vienošanās noteikumi nav saistoši uzraudzības iestādēm, uzraudzības iestādes var
īstenot savu kompetenci un pilnvaras attiecībā uz jebkuru kopīgo pārzini ar nosacījumu, ka konkrētais
kopīgais pārzinis ietilpst konkrētās uzraudzības iestādes kompetences jomā.

108 Turklāt, tā kā vietnes BestBags.com pārvaldītājs ir ievietojis savā tīmekļa vietnē sociālo mediju izsekošanas
pikseli, tas ir atbildīgs arī par E-privātuma direktīvas prasību izpildi attiecībā uz šo rīku, un, ņemot vērā, ka pikselis
arī veicina personas datu apstrādi, tas ir svarīgi, arī nosakot atbildības līmeni.


