
Vispārējā tehnoloģiju izplatība un 
gandrīz neierobežotā pieeja inter-
netam novedusi pie tā, ka pēdējos 
piecos gados cilvēce saražojusi 

vairāk informācijas nekā visā iepriekšējā laika 
periodā. Informācijas apjoms pasaulē katru 
gadu pieaug par 30%. Big Data, Bigger Digital 
Shadows and Biggest Growth in the Far East 
pētījumi uzskatāmi demonstrē, ka aizsargāti 
tiek mazāk nekā 20% informācijas. 

Kas notiek ar informācijas glabāšanu 
un aizsardzību Latvijā?

Līdzīgi kā visā pasaulē, arī Latvijā uzņēmēji 
arvien aktīvāk apgūst mākoņdatošanas pakal-
pojumu priekšrocības. Izvēle ir ļoti plaša – 
mākoņdatošanas pakalpojumus piedāvā gan 
starptautiskie milži, gan vietējie spēlētāji. 

Mākoņdatošanas risinājumiem ir trīs 
galvenās priekšrocības. Pirmkārt, tas ir 
izdevīgi. Servera uzturēšanas izmaksas 
salīdzinājumā ar datu lietošanu mākonī 
ir ļoti dārgas. Otrkārt, nepieciešamās 
programmatūras uzstādīšana un ikdienas 
apkalpošana prasa visai ievērojamus IT 
resursus, bet mākonī viss ir labi pieskatīts un 
apkopts. Trešais nenoliedzamais trumpis – 
mākoņdatošanu var pasūtīt un izmantot tieši 
tad, kad tas ir nepieciešams. Piemēram, ja 
bizness ir izteikti sezonāls, daudz izdevīgāk 
būs izmantot mākoni tieši tad, kad tas 
vajadzīgs, nekā visu gadu uzturēt serverus 
un apkalpojošo personālu.  Mākonis ļauj 
uzņēmējam koncentrēties uz savu biznesu, 
nevis tehnoloģijām.

Secinājums ir viennozīmīgs – mākonis 
pēc būtības ir ļoti izdevīgs risinājums, 
īpaši vidējiem un maziem uzņēmumiem, 
jo par saprātīgu cenu var iegūt augsta 
līmeņa tehnoloģiskos risinājumus, speci-
fiskas zināšanas, iekārtas, cilvēkresursus, 

elektroenerģiju, turklāt pēc pieprasījuma. 
Mākoņa būtība slēpjas kopīgu resursu 
izmantošanā – tiklīdz tiek izmantoti kopīgi 
resursi, uzreiz samazinās izmaksas.

Taču, izmantojot kopīgus resursus, ieslēdzas 
vairāki riska faktori, kam mūsu uzņēmēji nav 
gatavi. 

Kur ir riski?
Mākoņdatošanas modelis ir salīdzinoši 

jauns un vēl nav pietiekami iepazīts, turklāt 
informācija par risinājumiem nav caurspīdīga, 
un tas ierobežo iespēju adekvāti novērtēt 
mākoņa potences un riskus. Ar serveriem viss 
ir skaidrs – aiz dzelžiem stāv savējie, IT cilvēki, 
un neviens cits datiem klāt netiek. Savukārt 
par mākoni īstas skaidrības nav – detalizētu 
informāciju par mākoņrisinājumu sniedz tikai 
konkrētā pakalpojuma sniedzējs, un uzņēmēji 
nevar paļauties uz to, ka tā ir pilnībā objektīva; 
tiek izcelti ieguvumi, taču  netiek runāts par 
riskiem un vājajām vietām. Nedaudz palīdz 
ISO sertifikācija, taču arī 
sertifikāts nedod pilnīgu 
informāciju par izvēlēto 
risinājumu.

Pēc Eversheds LLP un PA 
Consulting Group pētījuma 
Canvassing the Cloud, 
uzņēmēju lielākās bažas par 
mākoņdatošanas risinājumu 
ieviešanu saistītas tieši ar datu 
drošību. Pētījums atklāj, ka 
64% baidās, ka informācija 
mākonī nebūs pietiekami aizsargāta, 45% māc 
šaubas, vai mākoņdatošanas pakalpojums ir 
gatavs izmantošanai, un liela daļa uztraucas par 
tiesību normu ierobežojumiem (45%).

Kā aizsargāt savas intereses?
Mākoņdatošanas risinājumos attiecības 

starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojumu 
saņēmēju tiek noregulētas ar līgumu. Līgums 
dod iespēju izvērtēt riskus un pakalpojuma 
piemērotību konkrētajai vajadzībai. Biežāk 
sastopamajā situācijā, kad uzņēmējs nevar 
ietekmēt līguma noteikumus un risinājums ir 
jāpieņem tāds, kāds tas ir, ir svarīgi iedziļināties 
gan noteikumos, gan pakalpojuma aprakstā un 
veikt pakalpojuma izvērtējumu. 

Izvēlētā risinājuma līgumam ir jāsniedz 
uzņēmējam nepieciešamā aizsardzība datu 
drošības jautājumos, kā arī informācijai par 
risinājumu ir jābūt caurspīdīgai. No juridiskā 
viedokļa jo īpaši svarīgi ir, lai līgums paredzētu 

saprātīgus līdzekļus uzņēmēja tiesību 
aizsardzībai, ja mākoņdatošanas pakalpojumu 
sniedzējs savus pienākumus neizpilda. Tāpat 
uzņēmējam ir jāpievērš uzmanība tiem līguma 
noteikumiem, kas specifiski regulē vajadzību, 
kam mākonis tiek izmantots.

Piemēram, ne vienmēr līgumos ir noteikts, 
kādi ir mākoņdatošanas pakalpojuma sniedzēja 
pienākumi, ja klienta informācija tomēr tiks 
nopludināta vai attiecībā uz to tiks pieļauti 
citi incidenti. Tāpat nav skaidrs, kas notiek, 
ja klients vēlas savu informācijas apjomu 
pārvirzīt uz citu vietu; vai viņš varēs to dabūt 
ārā bez aizķeršanās? Vai, piemēram, ja klients 
mākonī izstrādā kādu jaunu risinājumu – kam 
piederēs intelektuālā īpašuma tiesības? Kas 
ir konfidenciāla informācija šī pakalpojuma 
ietvaros un kā tā tiek aizsargāta, piemēram, kā 
tiek risināta situācija, kad valsts iestāde piepra-
sa pakalpojuma sniedzējam sniegt informāciju, 
kas tiek glabāta mākonī?

Vēl viens svarīgs moments – ja uzņēmējs 
plāno ievietot mākonī personas 
datus Fizisko personu datu 
aizsardzības likuma izpratnē, 
ir jāievēro likumā noteiktās 
prasības. Te var sākties 
sarežģījumi, jo piemērojamās 
likuma prasības ir izstrādātas, 
balstoties uz Eiropas Parla-
menta un Padomes direktīvu 
95/46/EK, kas pieņemta 
1995. gadā. Šī direktīva 
nespēj pilnvērtīgi reaģēt uz 

tādiem jauninājumiem kā mākonis, jo tolaik 
tehnoloģiskā attīstība nebija sasniegusi šādu 
līmeni. Līdz ar to pirms mākoņa izmantošanas 
personas datu apstrādei ir jāiepazīstas ar 
piemērojamajiem tiesību aktu noteikumiem, 
kas var ierobežot mākoņa izmantošanu. 

Viens no svarīgākajiem jautājumiem ir 
personas datu atrašanās vieta. Ja mākonī 
nonāk personas dati, tad Latvijas uzņēmējam 
būtu jānodrošina, lai šie dati nepamet ES vai 
EEZ, pretējā gadījumā likums uzņēmējam 
paredz papildu pienākumus personas datu 
aizsardzībai, piemēram, līguma par personas 
datu nodošanu noslēgšanu un personas datu 
apstrādes reģistrāciju Datu valsts inspekcijā.

Ja apsverat domu par mākoņdatošanas 
risinājumu izmantošanu, iesakām rūpīgi 
iepazīties ar izvēlētā risinājuma noteikumiem 
un izvērtēt riskus. Ir vērts līguma izpētē iesaistīt 
juristu, kas jums palīdzēs izprast pakalpojuma 
juridiskās nianses.

Kā pasargāt savus datus 
informācijas eksplozijas laikmetā?

Elīna Umbraško,
Zvērinātu advokātu 
biroja Eversheds Bitāns 
vecākā juriste

MāKonis ļauj 
uzņēMējaM 
Koncentrēties 
uz saVu 
biznesu, neVis 
tehnoLoģijāM.
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