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Rīga, 25.janv., LETA. Atlikušas 125 dienas, lai pielāgotos Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas
prasībām (GDPR), taču 50% iestāžu un liela daļa komersantu regulas prasību ieviešanai vēl nav gatavi un
domā, ka tikai 25.maijā jāsāk kaut ko darīt, ceturtdien žurnālistiem sacīja advokātu biroja "Sorainen" partneris,
zvērināts advokāts Agris Repšs.
"Pagājušais gads bija "kibergedona" gads. Dati un informācija ir jaunais zelts, tāpēc datu zagšanas noziegumu
statistika iespaidīga. Jautājums ir tikai par to, kad kāds kļūs par kibernoziedznieku upuri. Datu uzlaušana pērn
augusi par 21%," stāstīja Repšs.
Advokāts norādīja, ka datu aizsardzības regulas mērķis ir pasargāt privātumu, bet uzņēmumiem ir uzdevums
to nodrošināt.
"Kas jādara uzņēmējiem? Viņiem ir pienākums un iespēja sakārtot savu datu saimniecību. Nepieciešams ārējs
informācijas tehnoloģiju un dokumentu audits, bez speciālistu piesaistīšanas tas nav iespējams. Ja rūp savs
bizness un reputācija, ir jārīkojas tūlīt, jo runa ir par uzņēmuma nākotni," sacīja Repšs.
Viņš piebilda, ka 25.maijā nekas nebeigsies. "Ar datu aizsardzību ir tāpat, kā ar uzņēmuma kvalitātes vadības
sistēmu, tā ir jāuztur kārtībā visu laiku, jānozīmē atbildīgā persona, jāveic regulāras darbinieku apmācības,"
stāstīja advokāts.
Repšs arī piebilda, ka datu zādzības riskam visvairāk ir pakļautas universitātes, zinātniski pētnieciskie centri,
advokātu biroji, finanšu iestādes.
Kā ziņots, ES Vispārīgā datu aizsardzības regula stājās spēkā 2016.gada 24.maijā un tiks piemērota no
2018.gada 25.maija. Papildu dažādiem personu datu aizsardzību pastiprinošiem pienākumiem un
ievērojamiem sodiem par pārkāpumiem, regula paredz arī tiesības privātpersonai prasīt datu pārzinim dzēst un
labot savus datus, kā arī pārnest tos uz citu organizāciju un tiesības iebilst pret savu datu profilēšanu.
Iepriekš vairāki nozares eksperti aģentūrai LETA atzina, ka lielie uzņēmumi apzinās regulas nopietnību un
strādā, lai pielāgotos tās prasībām, tikmēr problēmas sagādā mazo un vidējo uzņēmumu sektors - šie
uzņēmumi vai nu nav informēti par jauno regulu, vai domā, ka tā uz tiem neattiecas.
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