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Labdien!
Datu valsts inspekcija ir izvērtējusi precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Kriminālizlūkošanas
atbalsta informācijas sistēmas noteikumi” (VSS-353) (turpmāk - projekts) un informē, ka tās izteiktie
iebildumi nevar tikt uzskatīti par ņemtiem vērā:
1. Datu valsts inspekcija lūza papildināt projektu, nosakot ar kādām informācijas sistēmām notiks
datu apmaiņa. Šobrīd projekta 4. punkts paredz, ka sistēmas funkcionalitāte nodrošina datu
apmaiņu ar Fizisko personu reģistra informācijas sistēmu, Kadastra informācijas sistēmu, Ceļu
satiksmes drošības direkcijas informācijas sistēmu, Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu.
Apakšsistēmās integrētais tehniskais risinājums nodrošina informācijas analīzi. Vienlaikus
projekta 5. punkts paredz, ka informāciju sistēmā iekļauj Valsts policijas, Valsts robežsardzes,
Ģenerālprokuratūras un Valsts ieņēmumu dienesta nodarbinātais. Savukārt sistēmā iekļaujamās
informācijas apjomu noteic projekta 6-10.punkts. Vēršam uzmanību, ka, vērtējot šīs tiesību
normas kopsakarā, nav saprotams, kāda informācija un kādos gadījumos tiks iegūta un iekļauta
sistēmā no citām valsts informācijas sistēmām. Vēršam uzmanību, ka datu subjektam no
normatīvā akta ir jāgūst skaidra pārliecība par to, kādi viņa personas dati var tikt iegūti, kāds ir šo
datu ieguves avots un nolūks. Tāpat projektā vispār nav atspoguļota tehniskā risinājuma, kas
nodrošina informācijas analīzi darbība. Proti, nav saprotams, vai šis tehniskais risinājums
apstrādās personas datus un vai tā tiks uzskatīta par automatizētu personas datu apstrādi.
2. Datu valsts inspekcija norādīja, ka projekta deleģējuma tiesību norma Operatīvās darbības likuma
23. panta 1.1 daļa, noteic, ka sistēmā var iekļaut minētā panta pirmajā daļā minēto informāciju,
ciktāl to pieļauj attiecīgās informācijas aizsardzība. Operatīvās darbības likuma 23. panta pirmā
daļa noteic, ka operatīvās darbības subjekti ir tiesīgi vākt, sistematizēt, analizēt, uzglabāt un
uzskaitīt publiski pieejamo un slepeno informāciju par personām, faktiem, notikumiem un lietām
(pasīvā uzskaites forma). Ievērojot minēto, joprojām nav saprotams, uz kāda tiesiska pamata
sistēmā tiks iekļauti aktīvās uzskaites dati, kurus regulē Operatīvās darbības likuma 23.panta otrā
daļa un uz kuru deleģējuma norma neattiecas.
3. Datu valsts inspekcija vērsa uzmanību, ka likuma “Par fizisko personu datu apstrādi
kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 4. panta pirmās daļas 2. punkts noteic,
ka personas datus vāc konkrētos, skaidros un tiesiskos nolūkos un neapstrādā ar minētajiem
nolūkiem nesaderīgā veidā. Par atbilstošu šim nosacījumam vēl joprojām nevar uzskatīt projekta
5. punkta redakciju, kas paredz personas datu iekļaušanu sistēmā un citu darbību veikšanu, tās
nedefinējot.

Papildus vēršam uzmanību, ka vispārīgi datu subjekta tiesību ierobežojums, apstrādājot personas
datus, ir nosakāms ar likumu. Personas datu aizsardzība ir nozīmīga pamattiesība, kas var tikt ierobežota
tikai ar likumu vai uz likuma pamata. Proti, no Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8.panta otrās daļas
iziet, ka personas dati ir jāapstrādā godprātīgi, noteiktiem mērķiem un ar attiecīgās personas piekrišanu
vai ar citu likumīgu pamatojumu, kas paredzēts tiesību aktos. Ikvienam ir pieejas tiesības datiem, kas par

viņu savākti, un tiesības ieviest labojumus šajos datos. Tāpat no likuma “Par fizisko personu datu apstrādi
kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā” 4.panta izriet, ka jebkurai personas datu apstrādei
ir jābūt likumīgai, godprātīgai un pārredzamai attiecībā uz attiecīgajām fiziskajām personām un jātiek
īstenotai tikai konkrētos likumā paredzētos nolūkos. Inspekcija norāda, ka tādai tiesību normai, ar kuru
paredzēts ierobežot personas pamattiesības uz savu personas datu aizsardzību, jātiek formulētai
pietiekami skaidri, lai datu subjekts varētu izprast no tās izrietošo tiesību un pienākumu saturu un paredzēt
tā piemērošanas sekas un izslēgtu iespējamību šo tiesību normu piemērot patvaļīgi. Tādējādi to
informācijas sistēmu darbības noteikumiem, kuras paredz personas datu apstrādi, ir jābūt noteiktiem
normatīvajā aktā, likuma līmenī paredzot nosacījumus vismaz attiecībā uz datu apstrādes nolūku, datu
veidiem, avotiem.

UZMANĪBU: Šī e-pasta sūtītājs neizmanto tieslietu resora e-pasta risinājumu, neklikšķiniet uz saitēm un/vai
neveriet vaļā pielikumus, izņemot, ja sūtītāja e-pasta adrese Jums ir zināma un esat pārliecināts par e-pasta
satura drošību.

Finanšu ministrijai

Ģenerālprokuratūrai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam
Par precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu “Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas
sistēmas noteikumi” (VSS-353)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 "Ministru kabineta
kārtības rullis" 98. punktu, nosūtam precizēto Ministru kabineta noteikumu projektu
“Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas noteikumi” (VSS-353) (turpmāk - projekts),
projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) un izziņu par atzinumos
sniegtajiem iebildumiem.

Lūdzam viedokli par precizētajiem dokumentiem sniegt līdz 2021. gada 12. oktobrim.
Pielikumā:
1. projekts uz 16 lapām (datne: IEMNot_VSS353_090921);
2. likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 15 lapām (datne:
IeMAnot_VSS353_090921);
3. izziņa par atzinumos sniegtajiem iebildumiem uz 21 lapas (datne: IEMIzz_VSS353_090921).

Cieņā
Valsts policijas
Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes
Kriminālizlūkošanas vadības pārvaldes
1. nodaļas vecākais inspektors D.Vegneris

