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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0926/2019, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais L. B., par 
Vispārīgās datu aizsardzības regulas pārkāpumiem saistībā ar melu detektoru 
izmantošanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs aicina melu detektoru izmantošanu atzīt par nelikumīgu. Atbalstot šo 
ierosinājumu, viņš argumentē, ka, ņemot vērā Federālās Konstitucionālās tiesas 
(Bundesverfassungsgericht) judikatūru attiecībā uz melu detektoriem, šādas personības 
analīzes programmatūras izmantošana nav likumīga. Tāpat tās izmantošanu nevar pamatot ar 
datu subjekta piekrišanu. Pirmkārt, personas neapzinās analīzes dziļumu un šādu testu sekas. 
Otrkārt, tā kā nav absolūta aizlieguma, pastāv netiešs spiediens sniegt piekrišanu, piemēram, 
piesakoties darbā vai vēloties saņemt apdrošināšanas segumu. Faktiski tas nozīmē, ka cilvēkiem 
nav brīvas izvēles. Tā kā nav aizlieguma, nav arī iespējams īstenot konstitucionāli garantēto 
informācijas privātuma aizsardzību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 31. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 26. maijā

Lūgumraksts 

Lūgumraksta iesniedzējs aicina grozīt Vācijas Datu aizsardzības tiesību aktu 
(Bundesdatenschutzgesetz – BDSG), lai aizliegtu lietot programmatūru konkrētu ar indivīdu 
saistītu personisku aspektu analīzei. Atbalstot šo pieprasījumu, viņš argumentē, ka, ņemot vērā 
Federālās Konstitucionālās tiesas (Bundesverfassungsgericht) judikatūru attiecībā uz melu 
detektoriem kriminālprocesā, šādas personības analīzes programmatūras izmantošana nav 
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likumīga. Tās izmantošanu nevar pamatot arī ar datu subjekta piekrišanu, kas nebūtu brīva no 
publisko iestāžu iejaukšanās. Personas neapzinās analīzes dziļumu un šādu testu sekas. Tā kā 
nav absolūta aizlieguma, pastāv netiešs spiediens sniegt piekrišanu, piemēram, piesakoties 
darbā vai vēloties saņemt apdrošināšanu. Tas faktiski nozīmē, ka cilvēkiem nav brīvas izvēles 
un viņi bieži vien nezina, kāda informācija tiks iegūta šādas analīzes rezultātā. Tā kā nav 
aizlieguma, nav arī iespējams īstenot konstitucionāli garantētās pašnoteikšanās informācijas 
jomā aizsardzību.  

Komisijas konstatējumi 

Vispārīgā datu aizsardzības regula (ES) 2016/679 (VDAR)1, kas ir piemērojama no 2018. gada 
25. maija, paredz noteikumus par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un noteikumus par personas datu brīvu apriti. Šī regula aizsargā fizisku personu pamattiesības 
un pamatbrīvības un jo īpaši to tiesības uz personas datu aizsardzību. Kā regula VDAR ir tieši 
piemērojama visās dalībvalstīs. Valstu tiesību aktos var noteikt juridiskas saistības un precizēt 
dažu VDAR noteikumu piemērošanu, ievērojot regulā noteiktos ierobežojumus. 

VDAR paredz pārziņu un apstrādātāju pienākumus attiecībā uz personas datu aizsardzību. 
Tomēr regula ir tehnoloģiski neitrāla un nenosaka konkrētus tehnoloģiskus līdzekļus personas 
datu apstrādei. Tā drīzāk uzliek par pienākumu pārziņiem un apstrādātājiem ievērot datu 
aizsardzības noteikumus neatkarīgi no tā, kādus tehnoloģiskus līdzekļus tie izmanto personas 
datu apstrādei. Tā neparedz pamatu dalībvalstu tiesību aktiem ierobežot personas datu brīvu 
apriti saistībā ar fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (VDAR 1. panta 
3. punkts).

Lūgumraksts attiecas uz profilēšanu, kas VDAR 4. panta 4. punktā ir definēta kā “jebkura veida 
automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt 
konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt 
aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas sniegumu darbā, ekonomisko situāciju, veselību, 
personīgām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos.” 
VDAR neaizliedz profilēšanu, taču tai ir jāatbilst minētajai regulai.

Mērķa ierobežojuma princips paredz, ka personas datus vāc konkrētos, skaidros un leģitīmos 
nolūkos (VDAR 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Mērķi ir likumīgi tikai tad, ja tie atbilst 
tiesiskajai kārtībai, tostarp tiesību principiem un pamattiesībām. Lai apstrāde būtu likumīga, tai 
jābalstās uz VDAR 6. panta 1. punktā noteiktajam juridiskajiem pamatiem. Piekrišana ir viens 
no šādiem juridiskajiem pamatiem. Citi juridiskie pamati cita starpā ir tiesību akti, kas 
nodrošinātu pamatu apstrādei, kura ir nepieciešama, vai juridiska pienākuma vai publiska 
uzdevuma izpildei, vai vajadzības gadījumā līguma izpildei. 

Ja apstrāde balstās uz piekrišanu, piekrišana jāsniedz brīvi un tai jābūt konkrētai un uz 
informāciju balstītai ar skaidri apstiprinošu darbību (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts 
un 4. panta 12. punkts). Saskaņā ar VDAR 7. panta 4. punktu prasība par brīvu piekrišanu ietver 
iespēju izvēlēties, vai dot piekrišanu. Kā paskaidrots VDAR 43. apsvērumā, piekrišana nav 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību 
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 
aizsardzības regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 119, 4.5.2016., 1.–88. lpp.
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derīgs juridiskais pamats personas datu apstrādei konkrētā gadījumā, kad datu subjekta un 
pārziņa attiecībās pastāv skaidra nevienlīdzība, jo īpaši, ja pārzinis ir publiska iestāde un tāpēc 
ir maz ticams, ka piekrišana bija sniegta brīvi. Tāpat tiek uzskatīts, ka piekrišana nav sniegta 
brīvi, ja tā ir atkarīga no līguma izpildes vai pakalpojuma sniegšanas, kad tas nav nepieciešams 
līguma izpildei (VDAR 7. panta 4. punkts). Attiecīgi šādu līdzekļu un programmatūras 
izmantošanai, lai publiskās iestādes varētu analizēt personiskus aspektus, ir vajadzīgs tiesību 
akts un, ja to piemēro privātajā sektorā, derīga piekrišana un līgums, un jebkurā gadījumā 
pārredzama informācija par datu subjektu. Jānorāda, ka saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/680 8. 
panta 1. punktu apstrādei kriminālizmeklēšanas nolūkos vienmēr būtu vajadzīgs pamats 
Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

Lēmums, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu 
subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē datu subjektu, principā ir 
aizliegts un atļauts tikai saskaņā ar īpašiem nosacījumiem un aizsardzības pasākumiem (VDAR 
22. pants).

Pārskatatbildības princips uzliek pārzinim pienākumu īstenot atbilstīgus tehniskus un 
organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un varētu uzskatāmi parādīt, ka apstrāde tiek 
veikta saskaņā ar minēto regulu (VDAR 5. panta 2. punkts un 24. panta 1. punkts). Šajā 
kontekstā pārzinim ir jāņem vērā apstrādes raksturs, apmērs, konteksts un nolūki, kā arī dažādas 
iespējamības un nopietnības pakāpes riski attiecībā uz fizisku personu tiesībām un brīvībām un 
jo īpaši jāievēro integrētas datu aizsardzības princips (VDAR 25. panta 1. punkts). 

Datu aizsardzības noteikumu piemērošanas uzraudzība un izpilde ir valsts datu aizsardzības 
uzraudzības iestāžu kompetencē. VDAR tām piešķir efektīvas izmeklēšanas un korektīvās 
pilnvaras, tostarp pilnvaras uzlikt administratīvus naudas sodus līdz 20 miljonu EUR apmērā 
vai uzņēmuma gadījumā – līdz pat 4 % no kopējā gada apgrozījuma visā pasaulē iepriekšējā 
gadā, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka. 

Secinājumi

VDAR nodrošina stabilu tiesisko regulējumu ar efektīvām izpildes pilnvarām, kas jāievēro, 
veicot jebkādu personas datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādi tehnoloģiskie līdzekļi tiek 
izmantoti apstrādei, tostarp profilēšanai.


