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Kādus datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku 

personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko 

atceļ Direktīvu 95/46/EK jeb Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Regula) darbinieks var 

darba devējam lūgt dzēst? Kādos gadījumos darba devējs var atteikties to darīt? 

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu un jauno Regulu darbinieks var lūgt, lai darba devējs dzēš 
darbinieka datus, kas darba devējam nav nepieciešami savu likumīgo interešu vai pienākumu īstenošanai. 

Piemēram, šāds lūgums varētu attiekties uz bijušā darbinieka fotogrāfiju vai esošā darbinieka deklarētās 
dzīvesvietas adresi. Darba devējam ir pietiekami pieprasīt un iegūt darbinieka dzīvesvietas adresi, un 

darbinieks var izlemt, vai norādīt faktiskās vai deklarētās dzīvesvietas adresi. Līdz ar to, ja darba devējs ir 

ieguvis un glabā darbinieka deklarētās dzīvesvietas adresi, šāda informācija būtu jādzēš pašam darba 

devējam, bet, ja tas nav izdarīts, darbinieks ir tiesīgs pieprasīt šīs informācijas dzēšanu. 

Darbinieks ir tiesīgs pieprasīt arī pases kopijas dzēšanu, jo darba devējam ir tiesības pieprasīt uzrādīt pasi, 

bet pases kopijas izveidošana un glabāšana nav nepieciešama. 

Darba devējam likumīgu interešu īstenošanai nav nepieciešama arī informācija par ģimenes stāvokli vai 

tautību. Līdz ar to, ja šāda informācija ir iegūta, darbinieks ir tiesīgs pieprasīt tās dzēšanu. 

Darbinieks ir tiesīgs pieprasīt jebkuras darba devēja rīcībā esošās informācijas par darbinieku dzēšanu, bet 

darba devējam nav pienākuma dzēst un tas ir tiesīgs atteikt tādas informācijas dzēšanu, kas tam ir 

nepieciešama, lai izpildītu likumā, piemēram, Darba likumā, likumā "Par grāmatvedību", Arhīvu 

likumā, likumā "Par nodokļiem un nodevām", noteiktu pienākumu. Piemēram, darba devējs, neskatoties uz 

darbinieka lūgumu, atteiks dzēst informāciju par darbiniekam izmaksāto atalgojumu un ar to saistītajiem 

nodokļu maksājumiem vai informāciju par darbiniekam piešķirto atvaļinājumu. 

Tāpat darba devējs ir tiesīgs atteikt un nedzēst darbinieka personas datus, kas darba devējam ir nepieciešami 

savu likumīgo interešu aizsardzībai, ja darba devēja likumīgās intereses ir nozīmīgas un tādējādi nesamērīgi 

netiek aizskartas darbinieka intereses. Piemēram, darba devējs var atteikt dzēst darbinieka e-pasta saraksti, 

informāciju par darbinieka rīcību informācijas sistēmā (auditācijas pierakstus) vai darba vietā veiktu 

videoierakstu. 

 


