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Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) ir neatkarīga ES iestāde, kas saskaņā ar 
41. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 45/2001 “attiecībā uz personas datu apstrādi … 
nodrošina to, ka Kopienas iestādes un struktūras ievēro fizisku personu pamattiesības un 
brīvības un jo īpaši viņu tiesības uz privāto dzīvi” un ir atbildīga “… par padomu sniegšanu 
Kopienas iestādēm un struktūrām un datu subjektiem visās lietās, kas attiecas uz personas 
datu apstrādi”. Uzraudzītāju un uzraudzītāja palīgu iecēla amatā 2014. gada decembrī, 
saņemot konkrētu uzdevumu būt konstruktīvākiem un aktīvākiem. EDAU 2015. gada 
martā publicēja piecu gadu stratēģiju, kurā izklāstīja, kā viņš plāno šo uzdevumu īstenot, 
nodrošinot pārskatatbildību. 
 
Šis atzinums izriet no EDAU iepriekšējā Atzinuma par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, 
kura mērķis bija palīdzēt ES galvenajām iestādēm panākt pienācīgu vienprātību par 
praksē īstenojamu un nākotnē vērstu noteikumu kopumu, kas veicinātu fizisku personu 
tiesību un brīvību ievērošanu. EDAU šajā atzinumā (tāpat kā 2015. gada sākumā 
pieņemtajā Atzinumā par mobilo veselību) pievēršas uzdevumam nodrošināt datu digitālu 
aizsardzību — tas ir trešais EDAU stratēģijas mērķis, proti, “pielāgot pašreizējos datu 
aizsardzības principus pasaules digitālajai telpai”, ņemot vērā arī ES plānus par digitālo 
vienoto tirgu. Tas atbilst 29. panta darba grupas pieejai attiecībā uz datu aizsardzības 
aspektiem, kas saistīti ar jauno tehnoloģiju (piemēram, lietiskā interneta) izmantošanu; 
EDAU tās izstrādē piedalījās kā pilntiesīgs grupas loceklis. 
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“Cilvēka cieņa ir neaizskarama. Tā ir jārespektē un jāaizsargā.” 

ES Pamattiesību hartas 1. pants 

Pamattiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību saistībā ar cilvēka cieņas 

aizsardzību mūsdienās ir daudz lielāka nozīme nekā līdz šim. Šīs tiesības ir nostiprinātas 

ES līgumos un ES Pamattiesību hartā. Tās sniedz fiziskām personām iespēju izkopt 

personību, dzīvot neatkarīgu dzīvi, nodoties jaunradei, kā arī izmantot citas tiesības un 

brīvības. ES hartā noteiktie datu aizsardzības principi, t. i., nepieciešamība, samērīgums, 

godprātīgums, datu minimizēšana, mērķa ierobežošana, piekrišana un pārredzamība, attiecas 

uz datu apstrādes procesu kopumā — ne tikai uz datu vākšanu, bet arī uz to izmantošanu. 

Tehnoloģijai nav jānosaka, kādas vērtības un tiesības ir jāievēro, tomēr to saikni arī 

nevajadzētu nonivelēt līdz maldīgai dihotomijai. Digitālā revolūcija varētu nodrošināt 

ieguvumus veselības aprūpes, vides, starptautiskās attīstības un ekonomikas efektivitātes 

jomā. ES plānos attiecībā uz digitālo vienoto tirgu par svarīgākajiem konkurētspējas un 

izaugsmes resursiem ir atzīta mākoņdatošana, lietiskais internets, lielie dati un citi 

tehnoloģijas risinājumi. Uzņēmējdarbības modeļi apzina jaunas iespējas personas 

informācijas masveida vākšanai, tūlītējai pārsūtīšanai, kombinēšanai un atkārtotai 

izmantošanai iepriekš neparedzētiem mērķiem, pamatojot to ar gari izklāstītu un neizprotamu 

privātuma politiku. Šāda rīcība ir radījusi jaunas problēmas saistībā ar datu aizsardzības 

principu ievērošanu, tāpēc ir vajadzīgs jauns skatpunkts attiecībā uz to piemērošanu. 

Mūsdienu digitālajā vidē nepietiek tikai ar to, ka tiek ievēroti tiesību akti; mums ir 

jāņem vērā arī datu apstrādes ētiskā dimensija. ES tiesiskajā regulējumā jau ir sniegta 

iespēja pieņemt elastīgus un individuālus lēmumus un garantijas saistībā ar personas 

informācijas apstrādi. Tiesiskā regulējuma reforma būs vērtīgs solis uz priekšu. Tomēr pastāv 

dziļāki jautājumi, kā uz datu iegūšanu vērstas sabiedrības tendences ietekmē cieņu, fizisku 

personu brīvību un demokrātijas darbību. 

Šiem jautājumiem ir inženiertehniski, filozofiski, juridiski un morāli aspekti. Atzinumā 

ir uzsvērtas vairākas svarīgākās tehnoloģijas tendences, kas var ietvert nepieņemamu 

personas datu apstrādi vai aizskart cilvēku tiesības uz privātumu. Tajā izklāstīta četru pīlāru 

veidota “lielo datu aizsardzības ekosistēma”, ar kuras palīdzību iespējams reaģēt uz 

digitālajām grūtībām. Tie ir kolektīvi centieni, kuru pamatā ir ētiski apsvērumi: 

(1) nākotnē vērsta datu apstrādes reglamentēšana un tiesību uz privātumu un datu 

aizsardzību ievērošana; 

(2) pārskatatbildīgi datu pārziņi, kas nosaka personas datu apstrādes procesu; 

(3) privātuma ievērošana datu apstrādes produktu un pakalpojumu izstrādē un plānošanā; 

(4) plašākas tiesības fiziskām personām. 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vēlas veicināt atklātu, ar informāciju pamatotu 

diskusiju ES un ārpus tās, iesaistot pilsonisko sabiedrību, izstrādātājus, uzņēmumus, 

akadēmisko aprindu pārstāvjus, publiskās iestādes un regulatorus. Pie EDAU iestādes tiks 

izveidota jauna ES datu aizsardzības ētikas padome, kas palīdzēs formulēt jaunus digitālās 

ētikas principus un tādējādi sniegs iespēju labāk izmantot ieguvumus, ko tehnoloģija 

nodrošina sabiedrībai un ekonomikai, vienlaikus pastiprinot fizisku personu tiesības un 

brīvības. 



5 | l p p .  

 

 

 

SATURS 

 

1. Dati it visur — tendences, iespējas un izaicinājumi .................................................................................. 6 

1.1 LIELIE DATI ........................................................................................................................................... 6 

1.2 LIETISKAIS INTERNETS ...................................................................................................................... 7 

1.3 AMBIENTĀ SKAITĻOŠANA ................................................................................................................ 7 

1.4.  MĀKOŅDATOŠANA ....................................................................................................................... 7 

1.5.  NO PERSONAS DATIEM ATKARĪGI UZŅĒMĒJDARBĪBAS MODEĻI ..................................... 8 

1.6.  BEZPILOTA GAISA KUĢI (DRONI) UN AUTONOMIE TRANSPORTLĪDZEKĻI .................... 8 

1.7.  TENDENCES AR IESPĒJAMI PLAŠĀKU IETEKMI ILGĀKĀ TERMIŅĀ .................................. 9 

2. Lielo datu aizsardzības ekosistēma............................................................................................................. 9 

2.1.  NĀKOTNĒ VĒRSTA REGLAMENTĒŠANA ................................................................................ 10 

2.2.  PĀRSKATATBILDĪGI DATU PĀRZIŅI ....................................................................................... 10 

2.3.  PRIVĀTUMU RESPEKTĒJOŠA INŽENIERIJA ........................................................................... 11 

2.4.  PLAŠĀKAS IESPĒJAS FIZISKĀM PERSONĀM ......................................................................... 11 

Ražojoša patērētāja vide .............................................................................................................................. 11 
Piekrišana .................................................................................................................................................... 11 
Kontrole un datu “īpašumtiesības” ............................................................................................................. 12 

3. Jaunās digitālās ētikas centrā — cieņa..................................................................................................... 12 

3.1.  CIEŅA UN DATI ............................................................................................................................. 12 

3.2.  EIROPAS ĒTIKAS KONSULTATĪVĀ PADOME ......................................................................... 14 

4. Secinājums — pienācis laiks padziļinātām diskusijām........................................................................... 14 

Piezīmes ............................................................................................................................................................... 16 

 

  



6 | l p p .  

 

 

1.  Dati it visur — tendences, iespējas un izaicinājumi 

Arvien lielāku daudzumu personas datu apkopo nepārredzami un komplicētā veidā. Pagājušā 

gadsimta astoņdesmitajos gados pakāpeniski pieaugot datoru lietojumam uzņēmumos un 

valsts pārvaldes iestādēs, bija plaši izplatīts uzskats, ka ietekmīgu valdību un korporāciju 

izmantotā personas datu apstrādes prakse padara indivīdu par vienkāršu datu subjektu un 

apdraud personu pamattiesības un brīvības. Integrētu informācijas un komunikācijas 

tehnoloģiju pašreizējās straujās attīstības īpašā iezīme ir šīs tehnoloģijas visuresme un 

ietekme. 

Aizvadītajā gadā tika ziņots, ka uz planētas ir vairāk internetam pieslēdzamu ierīču nekā 

cilvēku
1
. Procesoru jaudas pieaugums

2
, krātuvju un pārraides joslu platuma palielināšanās 

nozīmē, ka personas datu apstrādi ierobežo arvien mazāk tehnisku šķēršļu. Gaidāms, ka 

lietiskais internets un lielo datu analīze tiks apvienota ar mākslīgo intelektu, dabiskās valodas 

apstrādes un biometriskajām sistēmām, lai uzlabotu ar datormācīšanās funkciju aprīkoto 

lietojumprogrammu spēju attīstīt intelektu. Valdības un uzņēmumi var pāriet no “datizraces” 

uz “realitātes izraci”, kas ielūkojas ikdienas pieredzē, saziņā un pat domāšanā
3
. Sabiedrībai 

pielāgojoties digitālā tirgus prasībām, ir atjaunoti centieni mācīt programmēšanu maziem 

bērniem
4
. Šo tendenču izmantošana nozarē, kurā ES ir vadošā patērētāja, tomēr kūtra 

pakalpojumu sniedzēja, ir tēma, kas ir regulāri minēta Komisijas Digitālā vienotā tirgus 

stratēģijā
5
. 

Šīs tendences un daudzi mūsdienās izmantotie jēdzieni, lai gan plaši izplatīti, tomēr ir 

nekonkrēti un savstarpēji pārklājas. Lai palīdzētu veicināt debates, vēlamies uzsvērt 

atsevišķas tendences, kas gan neaptver visus aspektus, tomēr, mūsuprāt, izraisa svarīgākos ar 

datu aizsardzības principu piemērošanu saistītos ētiskos un praktiskos jautājumus. 

1.1  Lielie dati 

“Lielie dati”
6
 attiecas uz milzīga, no dažādiem avotiem iegūtas informācijas apjoma 

apkopošanu un analizēšanu, kurā tiek izmantoti pašapmācoši algoritmi, lai iegūtu informāciju 

lēmumu pieņemšanai. Šī informācija ne vienmēr ir personiska. Sensoru ģenerēti dati dabas 

vai atmosfēras parādību, piemēram, laikapstākļu vai piesārņojuma, pārraudzībai vai ražošanas 

procesu tehnisko aspektu uzraudzībai nav saistīti ar “identificētu vai identificējamu fizisku 

personu”
7
. Tomēr viena no lielākajām vērtībām, ko lielie dati sniedz uzņēmumiem un 

valdībām, ir iespēja uzraudzīt cilvēku uzvedību kolektīvā un individuālā līmenī un ir saistīta 

ar to prognostisko potenciālu
8
. 

Viens no rezultātiem ir tāda interneta uzņēmumu peļņas modeļa rašanās, kura pamatā ir 

tiešsaistes aktivitātes izsekošana, lai pakalpojumu sniedzēju interesēs optimizētu darbību 

ekonomisko vērtību ne tikai saistībā ar mērķorientētu reklāmu, bet arī apdrošināšanas polišu 

nosacījumiem un likmēm, aizdevumiem un citām līgumattiecībām. Tirgū, ko raksturo 

konkurence cīņā par lietotāju uzmanību, vairums cilvēku neapzinās šīs izsekošanas plašo 

mērogu
9
. Šādi “lielie dati” ir jāuzskata par personas datiem pat tad, ja tiem ir piemērotas 

anonimizēšanas metodes. Kļūst arvien vienkāršāk izsecināt personas identitāti, apvienojot it 

kā “anonīmus” datus ar citām datu kopām, tostarp publiski pieejamu informāciju, piemēram, 

sociālajos plašsaziņas līdzekļos
10

. Gadījumos, kad šie dati tiek pārdoti starp valstīm vai 

jurisdikcijām, atbildība par informācijas apstrādi ir neskaidra un to ir grūti pārbaudīt vai 

piemērot atbilstīgi datu aizsardzības tiesiskajam regulējumam, jo īpaši, situācijā, kad nav 

starptautisku standartu. 
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1.2  Lietiskais internets 

Daudzas ar internetu savienotas ierīces, piemēram, viedtālruņi, planšetdatori, kā arī ierīces 

skaidras naudas izņemšanai un lidojumu reģistrācijai, jau ir plaši izplatītas. Paredzams, ka 

laikposmā līdz 2020. gadam savienojamība kļūs par standarta iezīmi, internetam pieslēdzamu 

ierīču skaitam sasniedzot 25 miljardus (salīdzinājumā ar 4,8 miljardiem 2015. gadā) — no 

telemedicīnas līdz transportlīdzekļiem, no viedajiem skaitītājiem līdz jaunu stacionāro un 

mobilo iekārtu klāstam viedo pilsētu darbības nodrošināšanai
11

. 

Šie sensori nodrošinās tūlītēju un sīku informāciju, kurai statistikas biroji un apsekojumu 

veicēji pašlaik nevar piekļūt, bet kura ne vienmēr ir precīzāka un var būt pat maldinoša
12

. 

Prognozēts, ka laikposmā līdz 2022. gadam automobiļu starpdatoru savienojumu skaits 

sasniegs 1,8 miljardus. Tie varētu mazināt negadījumu skaitu un piesārņojumu, palielināt 

produktivitāti un uzlabot vecāka gada gājuma cilvēku un cilvēku ar invaliditāti autonomiju
13

. 

Apģērbi un aksesuāri, piemēram, rokas pulksteņi, apstrādās personas informāciju tāpat kā 

citas ar internetu savienojamas ierīces. Tie spēs konstatēt trombus un pārraudzīt fizisko 

stāvokli un brūču dzīšanas procesu. Internetam pieslēdzami materiāli varētu aizsargāt pret 

ekstremāliem vides apstākļiem, piemēram, ugunsdzēsības jomā. Šīs ierīces augšupielādēs 

personas datus tieši mākoņkrātuvē, kas ir savienota ar sociālajiem tīkliem, un, iespējams, 

pārraidīs tos publiski, sniedzot iespēju identificēt lietotājus un izsekot indivīdu un grupu 

rīcību un pārvietošanos
14

. 

Tas, kā šī informācija tiek apstrādāta, varētu ietekmēt ne tikai ierīču lietotāju privātumu, 

tostarp, ja ierīces tiek lietotas darbavietā, bet arī tādu citu personu tiesības, kuras tiek 

novērotas ar ierīces palīdzību un kuru darbības tiek ierakstītas. Lai gan ir maz pierādījumu 

par faktisku diskrimināciju, tomēr nav šaubu par to, ka lielais personas datu daudzums, ko 

apkopo lietiskais internets, ir ļoti pievilcīgs instruments peļņas maksimālai palielināšanai, lai 

noteiktu individualizētas cenas saskaņā ar izsekoto rīcību, jo īpaši veselības aprūpes nozarē
15

. 

Tiks radīts izaicinājums arī citiem konkrētu jomu noteikumiem, piemēram, saistībā ar 

ierīcēm, kas apstrādā veselības datus, bet nav tehniski iekļautas medicīnas ierīču kategorijā 

un neietilpst regulējuma darbības jomā
16

. 

1.3  Ambientā skaitļošana 

Ambientā jeb neredzamā skaitļošana ir svarīga tehnoloģija, kas veido lietiskā interneta 

pamatu. Viens no tās acīmredzamākajiem lietojuma veidiem ir “viedie mājokļi” un “viedie 

biroji”, kurus veido ierīces ar iebūvētu sarežģītu informācijas apstrādes funkciju, kas piedāvā 

lielāku energoefektivitāti un informētāku cilvēku spēju attālināti ietekmēt enerģijas patēriņu 

(lai gan tas būtu atkarīgs no mājokļa iemītnieka neatkarības no namīpašnieka vai ēkas 

pārvaldnieka). Būs skaidri jānorāda, kurš ir atbildīgs par ambientās skaitļošanas 

lietojumprogrammu veiktās personas datu apstrādes mērķi un līdzekļiem — ne tikai tāpēc, lai 

aizsargātu personu pamattiesības, bet arī pienācīgai atbildības noteikšanai par vispārējo 

sistēmas drošības prasību ievērošanu. 

1.4.  Mākoņdatošana 

Mākoņdatošana ir zināma kā centrālā pamattehnoloģija gan sīki izstrādātas analīzes un 

izraces iespēju nodrošināšanai, lielo datu vākšanai un analīzei, gan datu plūsmas no lietiskā 

interneta nodrošināšanai, ko pašlaik izmanto aptuveni piektdaļa ES iedzīvotāju un 

uzņēmumu
17

. Tā ļauj koncentrēt datus, kas iegūti no virknes lietiskā interneta ierīču, un 
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pamatojas uz to, ka dati, kas milzīgā apjomā tiek uzglabāti lielās glabāšanas un apstrādes 

iekārtās visā pasaulē, ir pieejami un savienojami
18

. Tiek prognozēts, ka, privātajam un valsts 

sektoram plašāk ieviešot mākoņdatošanu
19

, ES28 IKP pieaugs kopumā par 

EUR 449 miljardiem (0,71 % no kopējā ES IKP). 

Kontrole pār personas datiem bieži vien tiek dalīta starp klientu un mākoņpakalpojuma 

sniedzēju, un atbildība par datu aizsardzības pienākuma ievērošanu ne vienmēr ir skaidri 

noteikta. Tas varētu nozīmēt, ka praksē tiek nodrošināta nepietiekama aizsardzība. Šie 

pienākumi nav atkarīgi no datu glabātuves fiziskās atrašanās vietas. Turklāt, lai gan tā ir 

tikai bāzes tehnoloģija, kas atbalsta uzņēmējdarbības lietojumprogrammas, pati 

mākoņdatošanas infrastruktūra var kļūt par kritisku infrastruktūru un palielināt 

nelīdzsvarotību tirgus ietekmes jomā, ņemot vērā apstākli, ka 30 % uzņēmumu nesen ir 

ziņojuši par grūtībām anulēt abonementu vai mainīt piegādātājus
20

. 

1.5. No personas datiem atkarīgi uzņēmējdarbības modeļi 

Šīs tehnoloģijas ir ļāvušas rasties jauniem uzņēmējdarbības modeļiem, kuru pamatā ir 

informācija, kas ir iegūta ne tikai pakalpojumu sniegšanas rezultātā, bet arī no citiem 

avotiem, piemēram, sociālajiem plašsaziņas līdzekļiem, un tā tiek izmantota, lai novērtētu 

risku un kredītspēju, kā arī maksimāli palielinātu ieņēmumus. Mūsdienās svarīgu 

uzņēmējdarbības modeli veido platformas, kas savieno pārdevējus un pircējus, sniedzot 

iespēju koplietot un pārdalīt produktus, pakalpojumus, prasmes un aktīvus. Šīs platformas 

bieži tiek dēvētas par “sadarbīgo patēriņu” vai tiešsaistes un mobilajām vienādranga 

uzņēmējdarbības platformām,
21

 un tās var nodrošināt klasisku ekonomisko efektivitāti, radīt 

tirgos konkurētspēju un mazināt izšķērdēšanu. Tiek lēsts, ka turpmākajos gados to globālā 

vērtība četrkāršosies, no USD 26 miljardiem pieaugot līdz USD 110 miljardiem
22

. Šādi uz 

datiem pamatoti uzņēmējdarbības modeļi jau rada milzīgu peļņu automobiļu koplietošanas un 

mājokļu izīrēšanas, kā arī finanšu tehnoloģiju un sociālo aizdevumu jomā. Apsekojumi 

liecina, ka patērētāji novērtē to, ka šie modeļi cenu ziņā ir šķietami pieejamāki un ērtāki
23

. 

Šādu platformu “valūta” parasti ir lietotāju reputācija, salīdzinoši novērtējumi un identitātes 

pārbaude. Tos, iespējams, var uzskatīt par pārredzamību un pārskatatbildību veicinošiem 

elementiem, tomēr ne vienmēr saistībā ar pašu platformas nodrošinātāju. Lieli šo tirgu 

dalībnieki ir kritizēti par to, ka, iespējams, ar reputāciju saistīta informācija netiek sniegta 

tieši tiem atsevišķajiem lietotājiem, uz kuriem šī informācija attiecas. Pastāv liels risks, ka 

personām var tikt liegti pakalpojumi, pamatojoties uz reputāciju, ko radījuši nepareizi dati, 

kurus šīs personas nevar apstrīdēt vai kuru dzēšanu tās nevar pieprasīt. Paļaušanās uz datiem, 

kas iegūti no daudziem avotiem, arī rada šaubas par ES tiesisko regulējumu attiecībā uz datu 

apjoma samazināšanu. Ir vērts rūpīgi izvērtēt, kāda būs šo un turpmāko uz tehnoloģijām 

pamatoto uzņēmējdarbības modeļu radītā ietekme uz personām un sabiedrību nākotnē
24

. 

1.6. Bezpilota gaisa kuģi (droni) un autonomie transportlīdzekļi 

Droni jeb daļēji autonomi gaisa kuģi pašlaik tiek izmantoti galvenokārt militāriem mērķiem, 

tomēr arvien biežāk to izmantojums ir saistīts ar uzraudzības, kartēšanas, transporta, 

loģistikas un sabiedrības drošības mērķiem, piemēram, mežu ugunsgrēku ierobežošanai
25

. 

Fotoattēlus, videomateriālus un citus personas datus, kas ir apkopoti, izmantojot dronus, 

iespējams nosūtīt, izmantojot telekomunikāciju tīklus. To izmantošana rada nopietnu risku 

saistībā ar privātās dzīves aizskārumu un negatīvu ietekmi uz vārda brīvību. Rodas jautājums, 

kā efektīvi reglamentēt to projektēšanu un lietošanu, lai datu subjekti varētu izmantot savas 

tiesības piekļūt datiem, kas iegūti ar šo mašīnu palīdzību. 
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Autonomie transportlīdzekļi jeb bezvadītāja automašīnas mainīs individuālās pārvietošanās 

izmantošanas un organizēšanas veidu uz uz sauszemes, un tie var nonivelēt atšķirību starp 

privāto un sabiedrisko transportu. Tiek lēsts, ka 2035. gadā lietošanā būs 12 miljoni pilnīgi 

autonomu un 18 miljoni daļēji autonomu transportlīdzekļu un Eiropa būs viena no šīs 

tehnoloģijas pirmajām ieviesējām
26

. Algoritmi, kas nodrošinās automašīnu vadīšanu, noteiks 

lēmumus, kas var tieši attiekties uz personu fizisko veselību un pat dzīvību vai nāvi, 

piemēram, saistībā ar ieprogrammēto izvēli nenovēršama trieciena gadījumā. Ir acīmredzams, 

ka ir skaidri jāprecizē, kurš šajā gadījumā ir atbildīgs par datu kontroli un datu drošību, 

turklāt šie lietojumi rada vairākus ētiskus jautājumus. 

1.7. Tendences ar iespējami plašāku ietekmi ilgākā termiņā  

Tiek prognozēts, ka drīzumā būs viegli pieejama organisku materiālu 3D biodrukāšana, 

kurai izmanto pacienta šūnu kopijas un kolagēna “bio pārsējus” (tas ir, sensitīvus datus 

saskaņā ar ES tiesisko regulējumu), lai izveidotu secīgas dzīvu šūnu rindas
27

. Tā atvieglotu 

individuāli pielāgotu cilvēka anatomisko daļu nodrošināšanu un būtu īpaši noderīga 

nabadzīgākos reģionos un pēckonflikta zonās visā pasaulē. Biodrukāšana nepārprotami 

izraisa jautājumus par medicīnisko ētiku, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību un 

patērētāju aizsardzību, kā arī datu aizsardzības noteikumu piemērošanu, jo tā ir saistīta ar 

intīmu un sensitīvu datu apstrādi personu veselības kontekstā. 

Mākslīgais intelekts, tāpat kā robotika, ir saistīts ar tehnoloģisko pieprasījumu pēc 

autonomām mašīnām — gan stacionārām, gan mobilām ierīcēm. To attīstība radīs milzīgas 

iespējas, kas pārsniegs to pašreizējā lietojuma robežas. Padziļinātās apmācības datori sevi 

apmāca, saspiežot lielas datu kopas un izmantojot (cita starpā) neironu tīklus, kas, domājams, 

imitē smadzenes. Pētnieku un uzņēmumu mērķis ir pilnveidot nekontrolēto apmācību. 

Algoritmi jau spēj saprast un tulkot valodas, atpazīt attēlus, rakstīt ziņu rakstus un analizēt 

medicīniskus datus
28

. Sociālie plašsaziņas līdzekļi sniedz lielu personas datu daudzumu, kuru 

faktiski ir iepriekš marķējušas pašas personas. Tas varētu būt jaunākais sasniegums cilvēka 

smadzeņu spējas palielinošu kognitīvo uzlabojumu virknē (kā papīrs, skaitāmie kauliņi, 

autonomās mašīnas, roboti), bet tagad ir īstais brīdis, lai izsvērtu plašākas sekas iedzīvotāju 

un sabiedrības dzīvē
29

. 

2.  Lielo datu aizsardzības ekosistēma 

ES tagad ir iespēja uzņemties līderību, lai demonstrētu, kā valdības, regulatori, pārziņi, 

noformētāji, izstrādātāji un fiziskas personas var labāk sadarboties, lai stiprinātu tiesības un 

virzītu, nevis bloķētu tehnoloģiskās inovācijas. Otrajā sadaļā aprakstītās tendences saskaņā ar 

kāda komentētāja pausto ir “paplašinājušas plaisu starp to, kas ir iespējams, un to, kas ir 

likumīgi atļauts”
30

. Pretēji dažiem apgalvojumiem privātums un datu aizsardzība ir platforma, 

nevis šķērslis ilgtspējīgai un dinamiskai digitālajai videi. Tādas neatkarīgas datu aizsardzības 

iestādes kā EDAU ir būtiski svarīgas, lai kliedētu šādus mītus un reaģētu uz patiesām personu 

bažām par kontroles zaudēšanu pār saviem personas datiem
31

. 

Domājams, ka nākamā personas datu paaudze būs vēl mazāk pieejama personām, uz kurām 

šie dati attiecas. Atbildība par ilgtspējīga vienotā digitālā tirgus izveidi ir nenovēršami 

izkliedēta, bet tas, tāpat kā ekosistēma, ir arī savstarpēji atkarīgs, tāpēc ir nepieciešama 

izstrādātāju, uzņēmumu un regulatoru efektīva sadarbība privātpersonu interesēs. Šajā sadaļā 

mēs aplūkojam, kādu ieguldījumu var sniegt šīs četras svarīgās puses. 
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2.1. Nākotnē vērsta reglamentēšana 

Mēs nesen mudinājām ES izmanot tās vēsturisko iespēju, lai pieņemtu vienkāršākus 

noteikumus attiecībā uz tādu personas datu apstrādi, kas būs aktuāli paaudzes laikā
32

. Sarunas 

par Vispārīgo datu aizsardzības regulu un direktīvu par datu aizsardzību policijas un tieslietu 

jomā ir sasniegušas noslēguma posmus, un uzmanība drīz tiks pievērsta E-privātuma 

direktīvas par elektronisko komunikāciju nākotnei un jaunai regulai, ar kuru reglamentē, kā 

pašas ES iestādes un struktūras apstrādā personas datus. Tā kā datu vākšanas un uzglabāšanas 

ekonomiskās izmaksas ir visai niecīgas, pienākums nodrošināt šo noteikumu konsekventu 

ievērošanu būs datu aizsardzības iestādēm, lai novērstu pārmērīgas datu apstrādes radītus 

“morālos draudus”
33

. 

Digitālā vienotā tirgus stratēģijā ir atzīta saikne starp lielu datu apjomu kontroli un ietekmi 

tirgū. Tajā ir pausts atbalsts mūsu 2014. gada sākotnējā atzinumā “Privātums un 

konkurētspēja lielo datu laikmetā” paustajai pārliecībai par to, ka starp regulatoriem ir 

jānodrošina lielāka saskaņotība. ES rīcībā jau ir instrumenti nevienlīdzīgā spēku samēra 

novēršanai digitālajā tirgū. Piemēram, Eiropas Komisijas sāktie pretmonopola procesi ir 

apliecinājums mobilo ierīču izmantojuma pārsvaram, lai piekļūtu internetam. Saistībā ar 

spēkā esošo tiesisko regulējumu ir iespējama visaptverošāka īstenošana, piemēram, 

izmantojot ES koordinācijas mehānismu attiecībā uz uzraudzības iestādēm, lai izvērtētu, vai 

atsevišķi gadījumi var radīt jautājumus par atbilstību konkurences, patērētāju un datu 

aizsardzības noteikumiem. Piemēram: 

 lielākas pārredzamības pieprasīšana attiecībā uz pakalpojuma cenu (skaidrā naudā 

vai citādi) var sniegt informāciju un veicināt konkurences lietu analīzi
34

, un 

 negodīgas cenu diskriminācijas noteikšana, pamatojoties uz sliktu datu kvalitāti, 

kā arī netaisnīgu profilēšanu un saistībām
35

. 

Ciešāks dialogs starp dažādu nozaru regulatoriem varētu nodrošināt atbildi uz aizvien 

aktīvākajiem aicinājumiem izveidot globālas partnerības, kas varētu radīt atklāto datu 

“masīvu”, kurā var plūst un būt pieejami dati un idejas, piemēram, statistika un kartes, un 

kurā ar tiem iespējams apmainīties sabiedrības interesēs, saskaroties ar mazāku uzraudzības 

risku, lai sniegtu fiziskām personām lielāku ietekmi attiecībā uz lēmumiem, kas tās ietekmē
36

. 

2.2. Pārskatatbildīgi datu pārziņi 

Lai nodrošinātu pārskatatbildību, ir jāievieš iekšējās politikas programmas un kontroles 

sistēmas, kas nodrošina atbilstību un sniedz pienācīgus pierādījumus, jo īpaši neatkarīgām 

uzraudzības iestādēm. 

Mēs esam strīdējušies par birokrātijas novēršanu datu aizsardzības tiesību aktos, ierobežojot 

liekas dokumentācijas prasības un atstājot pēc iespējas plašāku telpu atbildīgai uzņēmumu 

iniciatīvai, ko ar pamatnostādnēm atbalsta datu aizsardzības iestādes. Princips, ar kuru 

paredz, ka personas dati ir apstrādājami tikai tādos veidos, kas ir saderīgi ar konkrēto(-iem) 

nolūku(-iem), kādiem tie tika vākti, ir būtisks, lai respektētu privātpersonu tiesisko paļāvību. 

Piemēram, rīcības kodeksi, revīzijas, sertifikācija un jaunas līgumu klauzulas un saistoši 

korporatīvie noteikumi var palīdzēt radīt stabilu uzticēšanos digitālajam tirgum. Pusēm, kas 

atbildīgas par personas datu apstrādi, jābūt daudz dinamiskākām un aktīvākām un jāatsakās 

no tā dēvētās “melnās kastes” slepenības tendences un uzņēmējdarbības prakses 

nepārredzamības, vienlaikus pieprasot arvien lielāku klientu pārredzamību
37

. 
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2.3. Privātumu respektējoša inženierija 

Cilvēces panāktā inovācija vienmēr ir bijusi konkrētu sociālo grupu darbību un īpašu situāciju 

produkts, parasti atspoguļojot attiecīgā laikmeta normas
38

. Tomēr atr tehniskās projektēšanas 

lēmumiem nav jādiktē sabiedrības saskarsmes veidi un mūsu kopienu struktūra, bet gan 

jāsniedz atbalsts mūsu vērtībām un pamattiesībām. 

ES ir jāizstrādā un jāatbalsta inženierijas paņēmieni un metodikas, kas sniedz iespēju ieviest 

tādas datu apstrādes tehnoloģijas, kuru darbā tiek pilnīgi ievērota fiziskās personas cieņa un 

tiesības. Sistēmām un programmatūras izstrādātājiem ir jāizprot un jaunajos produktos un 

pakalpojumos labāk jāizmanto integrētas privātuma aizsardzības principi visos izstrādes 

posmos un tehnoloģijās. Pārskatatbildība ir jāatbalsta ar plašāku pētniecību un izstrādi 

metožu un rīku jomā, lai nodrošinātu precīzas revīzijas un noteiktu datu pārziņu un 

apstrādātāju atbilstību noteikumiem, piemēram, atzīmējot katru personas datu vienību ar 

metadatiem, kas atbilst datu aizsardzības prasībām. 

Ar inženiertehniskajiem risinājumiem ir jāstiprina to fizisko personu tiesības, kuras ar 

anonimitātes starpniecību vēlas saglabāt savu privātumu un brīvību. ES ir jāatbalsta tādu 

algoritmu izstrāde un ieviešana, kas slēpj identitāti un apkopo datus, lai aizsargātu 

privātpersonu, un vienlaikus jāizmanto datu sniegtās prognozēšanas iespējas
39

. 

Mums šodien ir jāliek pamati šo uzdevumu izpildei, apvienojot izstrādātājus un dažādu jomu 

datu aizsardzības ekspertus plašos tīklos, piemēram, Interneta privātuma inženierijas tīklā 

(IPEN), kas veicina starpnozaru ideju un pieeju apmaiņu. 

2.4. Plašākas iespējas fiziskām personām 

Ražojoša patērētāja vide 

Fiziskas personas nav tikai pasīvi objekti, kam ir vajadzīga likuma aizsardzība pret 

ļaunprātīgu izmantošanu. Iepriekš raksturotās digitālās tendences sniedz atzinīgi vērtējamas 

iespējas fiziskās personas ietekmes stiprināšanai. Piemēram, cilvēki mūsdienās gan rada, gan 

patērē saturu un pakalpojumus, un arvien biežāk var uzskatīt, ka viņi kopā ar pakalpojumu 

sniedzējiem ir atbildīgi par personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tā tiek veikta tikai 

“mājsaimniecības” nolūkos
40

 (lai raksturotu šo norisi, ir radies jēdziens “ražojošs 

patērētājs”
41

). Tomēr virtuālā valūta sniedz lietotājiem anonimitāti un iespēju apiet trešās 

puses veiktu darījumu pārbaudi un tādējādi pazemina darījumu izmaksas, kad tiek veikta 

preču un pakalpojumu pārrobežu samaksa. No otras puses, šo virtuālo valūtu anonimitāte un 

pārrobežu jurisdikcija (vai, iespējams, to varētu apzīmēt kā jurisdikcijas trūkums) pakļauj 

fiziskas personas krāpniecības un kriminālu tirgu radītajam riskam, ko ir grūti atklāt un 

izmeklēt. Regulatoriem, uzņēmumiem un inženieriem ir jāveic savi pienākumi, tomēr arī 

iedzīvotājiem ir jābūt pienākumam būt zinošiem, uzmanīgiem, kritiskiem un informētiem, 

pieņemot lēmumus gan tiešsaistē, gan bezsaistē
42

. 

Piekrišana 

Turklāt atšķirībā no tradicionālajiem pieņēmumiem ne visu cilvēku uzvedību iespējams 

skaidrot ar ekonomiskiem principiem, kas paredz, ka visi cilvēki ir pilnīgi racionāli un reaģē 

uz ekonomiskiem stimuliem
43

. Tas ir svarīgi, ņemot vērā nozīmi, kāda turpmāk būs fiziskas 

personas sniegtajai piekrišanai par tās personas datu apstrādi. Saskaņā ar ES tiesisko 

regulējumu vairumā apstrādes gadījumu piekrišana nav vienīgais likumīgais apstrādes 

pamatojums. Pat gadījumos, kad piekrišanai ir svarīga nozīme, tā neatbrīvo datu pārziņus no 
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atbildības par to, ko tie dara ar datiem, jo īpaši tad, ja ir iegūta vispārīga piekrišana apstrādei 

vairākos nolūkos. 

Kontrole un datu “īpašumtiesības” 

Fiziskām personām ir jābūt iespējai apstrīdēt kļūdas un netaisnīgu neobjektivitāti, kas izriet 

no algoritmu izmantotās loģikas, lai noteiktu pieņēmumus un prognozes. Piemēram, ASV 

veiktā pētījumā, kurā tika aplūkoti gandrīz 3000 ziņojumu par kredītiem, kas pieder 

1000 patērētāju, tika konstatēts, ka 26 % gadījumu bija pieļautas “būtiskas” kļūdas — 

problēmas, kas ir pietiekami nopietnas, lai ietekmētu patērētāju kredītvērtējumu un tādējādi 

kredīta saņemšanas izmaksas
44

. 

Datus bieži vien uzskata par resursu (piemēram, kā naftu), kuru iespējams pārdot — ideālā 

gadījumā slēdzot darījumu starp vienlīdz labi informētām darījuma pusēm
45

. Patērētājiem 

netiek sniegta taisnīga atlīdzība par viņu datiem, kas tiek pārdoti, un dažas puses ir paudušas 

atbalstu datu īpašumtiesību modelim. Tomēr ir grūti garantēt pilnīgu kontroli pār personas 

datiem — to ietekmēs citi jautājumi, piemēram, sabiedrības intereses un citu personu tiesības 

un brīvības. Kontrole ir vajadzīga, bet tā nav pietiekama
46

. Tomēr cilvēka cieņa ir vienmēr 

nemainīga vērtība, un saskaņā ar ES tiesisko regulējumu īpašumtiesību analoģiju nav 

iespējams piemērot attiecībā uz personas datiem, kas ir cieši saistīti ar individuālām 

personībām. ES datu aizsardzības tiesiskajā regulējumā nav noteikumu, kas paredzētu, ka 

fiziskai personai jāatsakās no savām pamattiesībām. 

Viena alternatīva metode, lai piešķirtu fiziskām personām efektīvāku kontroli pār to datiem 

un to, kurš un kādos nolūkos tiem var piekļūt, varētu būt personas datu glabātuvju jeb datu 

seifu izmantošana
47

. Šāda personīgās glabātuves koncepcija ietver vajadzību pēc drošības 

mehānismiem, kas nodrošina, ka datiem var piekļūt tikai datu subjekta pilnvarotas struktūras 

un ka minētās struktūras var piekļūt tikai tām datu daļām, uz kurām attiecas šis pilnvarojums. 

Personīgās datu glabātuves būtu visefektīvākais risinājums gadījumos, kad tās būtu saistītas 

ar aktuālu un pastāvīgi atjauninātu informāciju, piemēram, ģeotelpisku informāciju vai 

dzīvības pazīmēm. Papildus tehniskām garantijām datu lietotājiem būtu pienākums ievērot 

noteikumus par datu koplietošanu un izmantošanu. Konkurence un iespēja mainīt izmantoto 

pakalpojumu sniedzēju ir efektīvākais patērētāja rīcībā esošais instruments, ar kura palīdzību 

tas var ietekmēt patērētājiem pieejamo pakalpojumu tirgu. Savienojumu, tostarp 

identifikatoru un kontaktinformācijas pārnesamība, ir izrādījusies efektīvs konkurences 

veicinātājs, un telekomunikāciju tirgus liberalizācijas laikā tā efektīvi samazināja patēriņa 

cenas. Datu pārnesamība, kas ir faktiskā un praktiskā iespēja pārnest personas datus no viena 

pakalpojumu sniedzēja pie cita pakalpojumu sniedzēja, ir efektīvs izejas punkts patiesas 

izvēles apstākļu nodrošināšanai patērētājiem. 

3.  Jaunās digitālās ētikas centrā — cieņa 

Šīs digitālās ekosistēmas elementu pamatā ir jābūt ētiskiem aspektiem. EDAU uzskata, ka 

efektīvāka cilvēka cieņas ievērošana un aizsardzība varētu būt labāks pretsvars plaši 

izplatītajai uzraudzībai un spēka asimetrijai, ar ko pašlaik saskaras fiziskās personas. Tai ir 

jābūt jaunās digitālās ētikas centrā. 

3.1. Cieņa un dati 

Pēc rūpnieciskās revolūcijas 18. un 19. gadsimtā cilvēktiesību kustība centās nodrošināt 

plašāku sabiedrisko labumu, mazinot šķēršļus cieņai pret personu. ES, pateicoties 
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Pamattiesību hartai, kā arī pēc Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas un Eiropas Cilvēktiesību 

konvencijas pieņemšanas par savu izejas punktu ir pieņēmusi cilvēka cieņas neaizskaramību. 

Cilvēka cieņa pati par sevi ir ne tikai daļa no pamattiesībām, bet arī pamats pārējām brīvībām 

un tiesībām, tostarp tiesībām uz privātumu un personas datu aizsardzību
48

. Cieņas aizskārumi 

var ietvert “lietiskošanu” — situācijas, kad persona tiek uzskatīta par instrumentu, kas kalpo 

kāda cita interesēm
49

. Privātums ir neatņemama cilvēka cieņas daļa, un tiesības uz datu 

aizsardzību sākotnēji tika formulētas 20. gadsimta septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados 

kā veids, kādā kompensēt plaša mēroga personas datu apstrādes izraisīto situācijas 

pasliktināšanos privātuma un cieņas jomā. Vācijā tiesības uz informācijas privātumu tika 

pamatotas ar tiesībām uz personas cieņu un brīvu personības attīstību, kas noteiktas Vācijas 

Konstitūcijas 1. un 2. pantā
50

. 

Tomēr 21. gadsimta sākumā fiziskām personām internetā tiek prasīts atklāt arvien vairāk 

personas datu, lai tās varētu piedalīties sociālajās, administratīvajās un komerciālajās 

aktivitātēs, un aizvien vairāk ierobežotas iespējas no šīs prasības atteikties. Tā kā visa darbība 

potenciāli tiek veikta tiešsaistē, brīvas un apzinātas piekrišanas jēdziens tiek pakļauts arvien 

lielākam spiedienam. “Digitālās drupatas” tiek radītas ik brīdi, un tās tiek apvienotas, lai 

klasificētu fiziskās personas reālajā laikā un radītu vairākus un dažkārt pretrunīgus profilus. 

Šos profilus iespējams izplatīt mikrosekundēs, fiziskajai personai par to nezinot, un izmantot 

kā pamatu svarīgu lēmumu pieņemšanā, kas skar minētās personas. 

Pastāv risks, ka profili, kas tiek izmantoti cilvēku rīcības prognozēšanai, rada stigmatizāciju, 

stiprina pastāvošos stereotipus, sociālo un kulturālo nošķiršanu un izslēgšanu
51

, šādai 

“kolektīvai inteliģencei” iznīcinot individuālo izvēli un līdzvērtīgas iespējas. Šādi “filtra 

burbuļi” un “personīgās atbalss kameras” galu galā varētu apturēt radošumu, inovācijas, kā 

arī vārda un biedrošanās brīvību, kas ir veicinājušas digitālo tehnoloģiju uzplaukumu. 

Vienlaikus, pamatojoties uz “drošību”, pastāvīgi tiek piemērota izņēmuma pieeja, lai 

attaisnotu daudzās iejaukšanās metodes, ko izmanto fizisku personu darbības uzraudzībai
52

. 

Lai izprastu šo “uzraudzības sprūdratu”, ir vajadzīga ilgākā termiņa perspektīvas piemērošana 

vispārējai ietekmei uz sabiedrību un rīcību. 

ES kopā ar trešām valstīm ir rūpīgi jāizvērtē, kā nodrošināt, ka šīs vērtības netiek ievērotas 

tikai “uz papīra”, kibertelpā tās faktiski neitralizējot. Tagadpirms šo tehnoloģiju masveida 

pieņemšanas ES ir būtiska iespēja iebūvēt vērtības digitālajās struktūrās, kas definēs mūsu 

sabiedrību
53

. Lai to paveiktu, ir jāveic jauns novērtējums par to, vai jauno tehnoloģiju sniegtie 

iespējamie ieguvumi patiešām ir atkarīgi no miljardiem fizisku personu personiski 

identificējamu datu vākšanas un analīzes. Šāds novērtējums varētu mudināt izstrādātājus radīt 

produktus, kas reālajā laikā depersonalizē milzīgus neorganizētas informācijas apjomus, 

apgrūtinot vai padarot par neiespējamu atsevišķas fiziskās personas izcelšanu. 

Mēs jau atzīstam, ka atsevišķu datu, piemēram, ģenētiskās informācijas, apstrāde ir ne tikai 

jāreglamentē, bet arī jāizvērtē, piemēram, ētikas komisijām, ņemot vērā plašākas sabiedrības 

bažas. Ģenētiskie dati pēc savas būtības ir saistīti ne tikai ar vienu fizisku personu, bet arī ar 

to priekštečiem un pēcnācējiem. Šādi dati izmantojami ne tikai ģimenes radniecības saišu 

noteikšanai, bet vienas fiziskas personas gēnos atrastie elementi var sniegt informāciju arī par 

šīs personas vecākiem un bērniem, un no tās var izrietēt datu pārziņu lēmumi, kas ietekmē 

bērnu izredzes dzīvē pat pirms viņu piedzimšanas. Personas ģenētisko datu iespējamā 

koncentrācija dažu milzīgu tirgus dalībnieku rokās ietekmē gan tirgus ekonomiku, gan datu 

subjektus. Pieaugoša atkarība no pastāvīgas datu plūsmas globāla mēroga vākšanas un 
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analīzes sistēmas varētu palielināt sabiedrības un ekonomikas neaizsargātību pret 

nepieredzētiem trūkumiem drošības jomā un ļaunprātīgiem uzbrukumiem. 

Ja nedomāsim par nākotni inovatīvi, pašreizējā sistēma varētu ciest neveiksmi. Pastiprinās 

prasības un vajadzība uzskatīt datu subjektus par fizisku personu, nevis vienkārši patērētāju 

vai lietotāju. Patiesi neatkarīgām datu aizsardzības iestādēm ir būtiska nozīme tādas nākotnes 

novēršanā, kurā fizisku personu dzīvi nosaka algoritmi un to nebeidzamās variācijas. Šīm 

iestādēm ir jāspēj īstenot rūpības pienākumu attiecībā uz fiziskām personām un to cieņu 

tiešsaistē. Tradicionālie privātuma un datu aizsardzības jēdzieni un principi jau ietvēra ētiskas 

nianses cieņas aizsardzībai, piemēram, saistībā ar nodarbinātību un veselību. Tomēr 

mūsdienās vērojamās tendences ir sākušas pavisam jaunu vēstures periodu, un ir jāpārbauda, 

vai principi ir pietiekami stingri digitālajam laikmetam
54

. Domājams, ka pati izpratne par 

personas datiem radikāli mainīsies, jo tehnoloģijas sniedz arvien lielākas iespējas atkārtoti 

identificēt fiziskās personas, pamatojoties uz šķietami anonīmiem datiem. Turklāt 

mašīnmācīšanās, kā arī cilvēku un mākslīgā intelekta apvienošana vājinās fiziskas personas 

tiesību un atbildības koncepcijas. 

3.2. Eiropas Ētikas konsultatīvā padome 

Mēs necenšamies radīt trauksmi veicinošu distopisku ainu. Tiesību, politikas, ekonomikas, 

sociālajā, zinātniskajā un pat reliģiskajā kontekstā jau norit diskusijas
55

. Domājams, ka 

pārmērīgi vienkāršotas pieejas, kas uz drošības rēķina sniedz vienpusējas priekšrocības 

ekonomiskajai peļņai vai uzraudzībai, ir tikpat nelietderīgas kā pārmērīgi ierobežojoša 

pašreizējā tiesiskā regulējuma piemērošana, kas kavē inovācijas un progresu. Tāpēc EDAU 

ierosina padziļinātu, plašu un starpnozaru analīzi, lai sniegtu ieteikumus un informāciju 

sabiedrības diskusijām, kā brīvai un demokrātiskai sabiedrībai jārisina tehnoloģiju radītās 

problēmas. 

EDAU stratēģijā 
56

 tika pausta apņēmība izstrādāt ētisku pieeju datu aizsardzībai. Ar to tika 

atzīts, ka “īstenojamība, lietderība vai rentabilitāte automātiski nenozīmē ilgtspējību”, un 

uzsvērts, ka “pārskatatbildība ir svarīgāka par mehānisku likuma burta ievērošanu”. Mēs 

plānojam uzrunāt ES ierēdņu aprindas, juristus un IT speciālistus, ievērojamas personas, 

kuras spēj spriest par tehnoloģisko pārmaiņu radīto ietekmi vidējā un ilgā termiņā un 

regulatīviem risinājumiem. Turpmākajos mēnešos mēs savā neatkarīgajā iestādē izveidosim 

ārēju konsultatīvu grupu datu aizsardzības ētisko jautājumu jomā, lai pētītu attiecības starp 

cilvēktiesībām, 21. gadsimta tehnoloģijām, tirgiem un uzņēmējdarbības modeļiem. 

Mūsu Ētikas konsultatīvo padomi veidos izcilu personu grupa, kas pārstāv ētikas un 

filozofijas, socioloģijas, psiholoģijas, tehnoloģijas un ekonomikas nozares. Tās darbu 

vajadzības gadījumā atbalstīs papildu eksperti ar zināšanām tādās jomās kā veselības aprūpe, 

transports un enerģētika, sociālā saskarsme un plašsaziņas līdzekļi, ekonomika un finanses, 

pārvaldība un demokrātija, kā arī drošība un policijas darbs. Šie eksperti tiks aicināt analizēt 

plašāka mēroga ētiskās sekas, kas izriet no tā, kā tiek uztverti un izmantoti personas dati. 

Viņu apsvērumi būs maksimāli pārredzami. 

4.  Secinājums — pienācis laiks padziļinātām diskusijām 

Privātums un datu aizsardzība ir risinājuma daļa, nevis problēma. Patlaban tehnoloģiju 

kontrolē cilvēki. Tās potenciālo attīstību ir grūti klasificēt kā labu vai sliktu, vēlamu vai 

kaitīgu, izdevīgu vai neizdevīgu, un situāciju vēl vairāk sarežģī tas, ka vairākas potenciālās 

tendences ir jāizvērtē plašākā kontekstā. Politikas veidotājiem, tehnoloģijas izstrādātājiem, 
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uzņēmējiem un visai sabiedrībai ir nopietni jāapsver, vai un kā mēs vēlamies ietekmēt 

tehnoloģijas attīstību un izmantošanu. Tomēr vienlīdz svarīgi ir panākt, ka ES neatliekami 

ņem vērā ētikas un cilvēka cieņas aspektu nozīmi saistībā ar nākotnes tehnoloģijām. 

Pieredze liecina, ka datu aizsardzības principi var aizsargāt fiziskas personas un to privātumu 

pret bezatbildīgas datu apstrādes riskiem. Tomēr uz mūsdienu tendencēm, iespējams, jāreaģē, 

izmantojot pilnīgi jaunu pieeju. Tāpēc mēs sākam jaunas debates par to, ciktāl tādu principu 

kā godprātība un likumība piemērošana ir pietiekama. Datu aizsardzības kopiena var 

uzņemties jaunas funkcijas, izmantojot jau pieejamos instrumentus, piemēram, iepriekšējas 

pārbaudes un atļaujas, jo citām struktūrām nav līdzekļu, ar ko rūpīgi pārbaudīt šādu datu 

apstrādi. Laikā, kad tehnoloģija, vispasaules inovācija un cilvēku savienotība attīstās galvu 

reibinošā ātrumā, mums ir iespēja piesaistīt uzmanību, raisīt interesi un panākt vienprātību. 

 

Mēs ceram, ka šis atzinums kļūs par pamatu plašākai un padziļinātai diskusijai, kā ES var 

izmantot jauno tehnoloģiju sniegtos ieguvumus un vienlaikus nodrošināt savu vērtību 

neaizskaramību. 

 

Briselē, 2015. gada 11. septembrī 

(paraksts) 

Giovanni BUTTARELLI 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 
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Ryneš / Úřad pro ochranu osobních údajů. 
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