
Vadlīnijas 
privātpersonām 
#GDPR

Vispārīgā datu aizsardzības 
regula (GDPR) neaizliedz 
veikt personas datu 
apstrādi privātām 
vajadzībām, tomēr 
vēlamies informēt par 
būtiskām niansēm, kuras 
ir vērts ievērot, ja vēlies 
fotografēt vai filmēt 
izlaidumā, kāzās vai 
publiskā pasākumā

Tu droši to vari 
darīt: 

Ja attēlu/ierakstu saglabāsi 
atmiņām par šo notikumu 
tikai savā mājas albumā.

Ja pasākuma organizētājs ir 
brīdinājis viesus par to, ka 
pasākums tiek filmēts/ 
fotografēts (ar brīdinājuma 
zīmi vai kā citādi).

Ja pasākuma organizētājs ir 
uzaicinājis Tevi fotografēt/ filmēt, 
tad Tev jāņem vērā pasākuma 
vadītāja norādījumi - ko var vai 
nevar fotografēt/ierakstīt, kā arī 
tas, ko vēlāk darīsi ar attēlu/ 
ierakstu.

Ja publicēsi attēlu sociālajos 
tīklos ar citiem redzamiem 
cilvēkiem privātām 
vajadzībām. 

Ja attēls/ieraksts 
nepieciešams mākslinieciska 
projekta īstenošanai, 
piemēram, mākslas fotoattēla 
veidošanai, fotoattēlu kolāžai 
u.tml.

Ja attēls/ieraksts 
nepieciešams vēsturiska 
notikuma fiksēšanai (privāti 
vai publiski).
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Tomēr, veicot 
filmēšanu/
fotografēšanu, 
Tev jāievēro citu 
cilvēku tiesības 
uz privāto dzīvi!

Ja attēls/ieraksts tiek veikts 
privātām vajadzībām, vēlāk to 
nedrīkst izmantot reklāmā 
vai citādi, lai iegūtu peļņu vai 
aizskartu citu cilvēku intereses.

Netiek fotografētas/ierakstītas 
situācijas, kas var aizskart 
cilvēka godu un cieņu, ievērojot 
samērīguma principu mirkļa 
fiksēšanai.

Tiek atspoguļota tikai patiesā 
situācija, attēli/ieraksti netiek 
mākslīgi pārveidoti.

Attēli/ieraksti netiek pārsūtīti 
citām organizācijām, iestādēm 
vai ārvalstīm bez drošas 
aizsardzības.

Attēli/ieraksti netiek 
publiskoti, ievietoti 
portālos, kas var aizskart 
cilvēku cieņu un godu.

Cilvēkiem ir tiesības jautāt 
un saņemt atbildes, kāpēc 
viņus fotografē/ieraksta un 
kur attēls/ieraksts tiks 
izmantots. 
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Atceries!
Ja attēlu/ierakstu publicēsi 
komerciāliem nolūkiem, uz 
Tevi attieksies Regula un tajā 
minētie principi!

Bērni paši nevar izlemt un 
piekrist fotografēšanai/ 
ierakstīšanai. Lēmumu var 
pieņemt tikai viņu likumīgais 
pārstāvis (vecāki vai viens no 
vecākiem, aizbildnis, 
pilnvarotā persona utt.).

Ja pasākuma organizētājs aizliedz 
fotografēt/ierakstīt slēgtu 
pasākumu, persona, kura vēlas 
fotografēt/ierakstīt pasākumu, to 
var darīt tikai tad, ja tiek skartas 
būtiskas sabiedriskās intereses 
(vārda brīvības ierobežošana, 
pulcēšanās ierobežošana u.tml.). 

Publicējot iegūtos 
attēlus/ierakstus, atceries, ka 
informāciju, kura publicēta 
internetā, nebūs tik vienkārši 
izdzēšama, tāpēc, pirms nospied 
pogu "publicēt", izvērtē 
publicētā attēla/ieraksta 
saturu! 

Tu nedrīksti publiskot 
attēlu/ierakstu ar konkrētu 
cilvēku, ja viņš Tevi ir informējis, 
ka nevēlas, lai fotogrāfiju/ 
ierakstu ar viņu publisko. 
Šādos gadījumos, ja tomēr attēls/ 
ieraksts ir jāpublicē, noteikti 
jāaizsedz konkrētā cilvēka seja un 
jāpārveido balss ieraksts.

Tev nevajadzētu 
fotografēt/ierakstīt 
konkrētu cilvēku, ja viņš ir 
paziņojis, ka to nevēlas.
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