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 AD – asmens duomenys 
 BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas arba Reglamentas 
2016/679 

 DS – duomenų subjektas 
 DV – duomenų valdytojas 
 DT – duomenų tvarkytojas 
 PV – poveikio duomenų apsaugai 

vertinimas 
 VDAI – Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija 

 



Duomenų apsaugos reforma 



 
 Reglamentas (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo ir panaikinantis Direktyvą 
95/46/EB taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d.;  

 Direktyva (ES) 2016/680 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių 
asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, 
atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių 
vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir 
kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 
2008/977/TVR turi būti įgyvendinta nacionalinėje teisėje iki 
2018 m. gegužės mėn. 

 Direktyva (ES) 2016/681 2016 m. balandžio 27 d. dėl keleivio 
duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių 
nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, 
tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn 
tikslais turi būti įgyvendinta nacionalinėje teisėje iki 2018 m. 
gegužės mėn. 

 
 
 
 



  

 Pasiūlymas dėl Reglamento dėl asmenų apsaugos 
Sąjungos institucijoms, įstaigoms, tarnyboms ir 
agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl 
laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir 
Sprendimas Nr. 1247/2002/EB  
 

 Pasiūlymas dėl Reglamento  dėl teisės į privatų 
gyvenimą ir asmens duomenų apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama 
Direktyva 2002/58/EB (Reglamentas dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių) 
 
 
 



Reikalavimų nesilaikymo 
pasekmės 



 Žala įmonės reputacijai  

 Žalos duomenų subjektams atlyginimas 

 VDAI taikomos poveikio priemonės  

 Baudos  

 Kitos  sankcijos  

 Duomenų valdytojo ir tvarkytojo santykiai  

 

  



Baudos : 

 administracinės baudos, kurios kiekvienu 
konkrečiu atveju turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasomos; 

 priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio bauda gali 
siekti nuo 2 iki 4 proc. ankstesnių finansinių 
metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, arba 
nuo 10 000 000 iki 20 000 000 EUR 



Skiriant administracines baudas, atsižvelgiama į:  

 pažeidimo pobūdį, sunkumą ir trukmę; 

 nukentėjusių duomenų subjektų skaičių ir jų 
patirtos žalos dydį;  

 veiksmus, kurių ėmėsi DV ir/ar DT; 

 DV ir DT atsakomybės dydį. 

  



  

 Valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, 
priklausomai nuo pažeidimų pobūdžio, skiriama  
administracinė bauda iki 0,5/1 procento įstaigos 
metinio biudžeto, bet ne daugiau negu 30 
000/60 000 eurų. 

 



 VDAI kartu su bauda gali taikyti šias priemones: 

 įspėti,   

 pareikšti papeikimus;  

 nurodyti patenkinti fizinio asmens prašymus 
pasinaudoti jam Reglamento 2016/679 
suteiktomis teisėmis; 

 nurodyti suderinti duomenų tvarkymo operacijas 
su Reglamento 2016/679 nuostatomis, tam 
tikrais atvejais – nustatytu būdu ir per nustatytą 
laikotarpį;  

 nurodyti pranešti fiziniam asmeniui apie AD 
saugumo pažeidimą;  

 nustatyti laikiną arba galutinį duomenų tvarkymo 
apribojimą, įskaitant tvarkymo draudimą;  

 

 



  

 nurodyti ištaisyti arba ištrinti AD arba apriboti jų 
tvarkymą ir pranešti apie tokius veiksmus 
duomenų gavėjams, kuriems AD buvo atskleisti; 

 atšaukti duomenų apsaugos sertifikatą arba 
nurodyti tai atlikti sertifikavimo įstaigai; 

 nurodyti sustabdyti duomenų srautus duomenų 
gavėjui trečiojoje valstybėje arba tarptautinei 
organizacijai. 

 

 



 2018 m. pabaigoje 50% organizacijų, kurioms 
bus taikomas Reglamentas 2016/679, nebus 
pilnai įgyvendinusios visų reikalavimų.  

   

    . 

 

 

Gartner , Inc 



 Atlikti AD ir jų tvarkymo operacijų auditą; 
 Atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą; 
 Peržiūrėti duomenų tvarkymo teisinį pagrindą ir 

DS sutikimus; 
 Peržiūrėti ir atnaujinti įmonės AD apsaugos 

dokumentaciją; 
 Peržiūrėti ir užtikrinti DS teisių įgyvendinimą; 
 Vesti duomenų tvarkymo įrašus; 
 Nustatyti AD saugumo pažeidimų valdymo ir 

pranešimų tvarką; 
 Peržiūrėti sutartis su DT ir subtvarkytojais; 
 Pradėti išankstines konsultacijas su VDAI; 
 Paskirti duomenų apsaugos priežiūros pareigūną; 
 Darbuotojų mokymai;  
 Įvertinti IT sistemų atitiktį IT saugos standartams. 

 
     

 
 



Reglamentas 2016/679 



 

 Skaidrumas 

 Atskaitomybė  

 Veiksmų dokumentavimas  

 Pritaikytoji ir standartinė apsauga 

 Pseudonimizavimas 

 Duomenų apsaugos pareigūnas 

 Poveikio vertinimas 

 Duomenų saugumo reikalavimai 

 Elgesio kodeksai ir sertifikavimai 



Reglamentas 2016/679 
 taking into account the 

nature, scope, context 
and purposes of the 
processing and the 
sources of the risk;  

 assess the particular 
likelihood and severity of 
the high risk 

 ensuring the protection of 
personal data”, and 
“demonstrating 
compliance with this 
Regulation 
 

 
 
 

  

 ISO 31000  
 establishing the 

context  
 
 

 assessing the risks 
 
 

 treating the risks 
 
 
 

  



 Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio 
tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima 
nustatyti (duomenų subjektas);  

 fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, 
yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba 
netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal 
identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, 
asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos 
duomenis ir interneto identifikatorių arba 
pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, 
fiziologinės, genetinės, psichinės, 
ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės 
požymius; 

 
 

 



Bendrosios nuostatos:  
 tvarkomi fizinių asmenų duomenys;  
 teikiamos priemonės, kuriomis fiziniai asmenys, užsiimantys namų 

ūkio ar asmenine veikla, tvarko duomenis. 
 
Materialinė taikymo sritis:  
 duomenys tvarkomi kataloguose, kartotekose, rankiniu būdu ar 

automatizuotomis priemonėmis; 
 duomenys tvarkomi susistemintose rinkmenose (Excel lentelėse ir 

kt.),  
 
Teritorinė taikymo sritis:  
 verslo buveinė yra bent vienoje ES šalyje ir nesvarbu, kur tvarkomi 

AD; 
  verslo steigimo vieta nėra nei vienoje ES šalyje, duomenys tvarkomi ir 

(arba) ES šalyje arba ne, bet veikla susijusi su:  
 prekių ar paslaugų siūlymu ES šalyje; 
 elgesio stebėsena. 

 verslo buveinė yra vietoje, kurioje taikoma LT teisė. 
 

 



Bendrosios nuostatos:  
 tvarkomi juridinių ar profesine veikla užsiimančių 

asmenų duomenys, kurių pavadinime (prekės ženkle) 
yra fizinių asmenų duomenys,  

 tvarkomi duomenys asmeniniais ir(arba) namų ūkio 
tikslais;  

 mirusių asmenų duomenys. 
 
Materialinė taikymo sritis:  
 duomenys tvarkomi vykdant veiklą, kuriai netaikoma ES 

teisė; 
 duomenis tvarko valstybės narės, vykdydamos veiklą, 

susijusią su bendra užsienio ir saugumo politika; 
 duomenis tvarko kompetentingos institucijos (Direktyva 

(ES) 2016/680). 
 

 

 



 Išplėsta teritorinė taikymo sritis 

 “Vieno langelio” principas (one-stop shop) 

 Dokumentacija ir įrodymai  

 Skaidrumo ir atskaitomybės principai 

 Bendri valdytojai  

 DT ir subtvarkytojo atsakomybė 

 Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas 

 Išankstinės konsultacijos su VDAI  

 Duomenų saugumas 

 Pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus 

 Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 

 DS sutikimas 

 DS teisių įgyvendinimas 
 



 

 Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų 
laikomasi Reglamento 2016/679 reikalavimų ir turi 
sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi.  

 

 
 

® Rusnė Juozapaitienė 



 

 Teisėtumo 

 Sąžiningumo ir skaidrumo 

 Tikslo apribojimo 

 Duomenų kiekio mažinimo 

 Tikslumo 

 Saugojimo trukmės apribojimo 

 Vientisumo ir konfidencialumo 
 

 

 
 



 

Duomenų tvarkymo pagrindas priklauso nuo tvarkomų 
asmens duomenų kategorijos 

 

Įprasti – tvarkymas leidžiamas esant vienam iš 6 pagrindų:  

 sutikimas;  

 sutartis;  

 Įstatymas/teisės aktas;  

 subjekto interesai;  

 kito asmens teisėti interesai;  

 oficialus įgaliojimas. 

   

 

 

 

 

 
 



 

Specialių kategorijų duomenys - asmens duomenys, 
atskleidžiantys: 

 rasinę ar etninę kilmę,  

 politines pažiūras, 

 religinius ar filosofinius įsitikinimus  ar narystę 
profesinėse sąjungose, 

 genetiniai, biometriniai duomenys, kuriais siekiama 
konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę,  

 sveikatos duomenys, 

 duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę 
orientaciją, 

 duomenys apie interesus, hobi, kitus asmeninio gyvenimo 
ypatumus etc. 
 

 

 

 

 
 



 

Specialių kategorijų duomenis tvarkyti draudžiama, išskyrus 
esant 10 pagrindų: 

 aiškus sutikimas, 

 asociacija ar fondas, 

 darbo teisė, 

 viešas paskelbimas, 

 gyvybiniai interesai, 

 teisiniai reikalavimai, 

 visuomenės sveikata, 

 svarbus viešas interesas, 

 asmens sveikata, 

 archyvavimas ir tyrimai. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 



Asmens duomenų tvarkymo 
į(si)vertinimas 



 
 Nustatyti (Discover) 

 Tvarkomų AD identifikavimas 
 AD klasifikavimas 

 Tvarkyti (Manage) 
 DS informavimas 
 Duomenų tvarkymo procedūra  
 DS teisės 

 Saugoti (Protect) 
 Standartizuotoji ir pritaikytoji apsauga 
 Šifravimas 
 Konfidencialumo, integralumo ir prieinamumo užtikrinimas 
 Duomenų saugumo pažeidimai 
 Pastovus stebėjimas ir testavimas  

 Atsiskaityti (Report) 
 Duomenų tvarkymo įrašai 
 Audito ataskaitos 
 Atsakymai į DS prašymus 
 Duomenų perdavimas tiekėjams (IT priežiūra etc. ) 
 Duomenų perdavimas į trečias šalis 
 Poveikio vertinimas  

 
 

     

 

 



 Vertė  
 Teisėto tvarkymo kriterijus 
 Jautrumas (pvz. konfidencialu, vidiniam 

naudojimui, vieša informacija) 
 Specialių kategorijų duomenys 
 Rolės (vartotojas, administratorius, etc.) 
 Poveikis dėl duomenų praradimo 
 Rizikos nustatymas 
 Tvarkymas  
 Autorizavimas  
 Saugumas 
 Saugojimas 
 Trynimas  
 Archyvavimas 

 
 

     

 
 



 
Duomenų elementai 
 vardas, pavardė, el. paštas, sveikatos 

duomenys, biometriniai... 
Duomenų formatas 
  popierinė, skaitmeninė forma, duomenų 

bazės... 
Perdavimo metodas  
 telefonu, paštu, el. paštu, viduje..... 

Vieta 
 ofisas, debesys, trečia šalis........ 
 
 
 

 
     

 
 



 
Praktiniai patarimai:  
Dokumentuoti tvarkymo apimtį ir tikslą 
Proceso žemėlapyje nurodyti tvarkomus 
AD 

Nurodyti duomenų tvarkymo priemones  
Parodyti duomenų perdavimo taškus 
Peržiūrėti procesą 

 
 

 
 

     

 
 



 
Bendrovės viduje 
Tarp skirtingų IS  
Paslaugos teikėjams 
Trečiai šaliai už ES ribų 
Perdavimas ateityje 

 
 

 
 

     

 
 



Poveikio vertinimas 



 PV – kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų 
pirma, kai naudojamos naujos technologijos, ir 
atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, 
aprėptį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų 
teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus, DV, 
prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, atlieka 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio 
AD apsaugai vertinimą (Reglamentas 2016/679) 

 PV – poveikio privatumui identifikavimo, analizės, 
įvertinimo, konsultavimosi, komunikavimo, 
grėsmių mažinimo procesas, įtrauktas į bendrą 
organizacijos rizikos valdymą (ISO 29134) 
 
 



 

PV privalomas, kai: 

 Planuojama tvarkyti specialių kategorijų duomenis; 

 Planuojama tvarkyti didelį duomenų kiekį; 

 Duomenų tvarkymas kelia riziką privatumui dėl duomenų 

apimties ir (arba) pobūdžio; 

 Planuojama vykdyti profiliavimą; 

 Dideliu mastu arba sistemingai stebima viešai prieinama 

zona. 

 



 
 
 
 

     
 
 

 

 ISO 22307:2008 – Financial Services – Privacy 
Impact Assessment 

 ISO/IEC 29134:2017 – Information technology - 
Security techniques - Guidelines for privacy 
impact assessment  

 WP29 DPIA guidelines 
 



     

 

 
 Išsiaiškinti, ar reikia atlikti PV 
 Nustatyti PV apimtį 
 Parinkti/paskirti vertintoją 
 Sudaryti komandą 
 Nustatyti rizikos kriterijus 
 Sudaryti PV projekto planą   
 Aprašyti vertinimo objektą  
 Nustatyti suinteresuotas šalis 
 Sudaryti konsultavimosi planą 
 Konsultuotis su suinteresuotomis šalimis 
 Atlikti PV 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

  

     
 Rizikos kriterijai  - sąlygos, pagal kurias vertinamas 

rizikos reikšmingumas 
 Privatumo rizika vertinama iš organizacijos ir atskirai 

iš vartotojo pusės  
 Vertintojas turi nustatyti šiuos rizikos kriterijus: 

 Poveikio įvertinimo skalė 
 Pasekmių įvertinimo skalė 
 Poveikio ir pasekmių kombinacijos reikšmingumas 
 Priimtina rizika  

 
 



Rizikos nustatymas 



     

 

 

 

 Neapibrėžtumo poveikis tikslams 

 Poveikis – tai nuokrypis nuo tikėtinų (teigiamų ir 
(arba) neigiamų) pasekmių  

 Rizika yra neutrali  

 Pasekmės teigiamos arba neigiamos    

 

 

  



 
     

 

 

 Naujos AD tvarkymo sistemos/technologijos 

 Sistemingas ir išsamus su fiziniais asmenimis 
susijusių asmeninių aspektų vertinimas, kuris yra 
grindžiamas automatizuotu tvarkymu, įskaitant 
profiliavimą; 

 Duomenys, susiję su fizinio asmens sveikata, 
elgesiu, ekonomine situacija, darbo atlikimu, 
buvimo vieta ar judėjimu; 

 Sistemingas viešos vietos stebėjimas;  

 Darbuotojų stebėjimas;  

 Jautrūs duomenys; 

 Inovatyvūs techniniai ar organizaciniai sprendimai; 

 Apribotos duomenų subjektų teisės ar galimybės  

 

 

  



 
     

 

 

 Duomenų subjektų skaičius arba jų 
dalis  

 Duomenų apimtis  
 Duomenų saugojimo trukmė 
 Geografinė teritorija  

 

  



Duomenų valdytojai, 
tvarkytojai, tvarkymo įrašai 



 

 Duomenų valdytojas (toliau – DV) – fizinis arba juridinis 
asmuo, valdžios institucija, agentūra, kita įstaiga, kuris 
vienas ar su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir 
priemones.  

 

 Duomenų tvarkytojas (toliau – DT) – fizinis arba juridinis 
asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri 
duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

 



 Reguliavimo našta tarp DV ir DT paskirstoma pagal 
susitarimą, nėra prievolės visą atsakomybę prisiimti 
duomenų valdytojui.  

 Bendri duomenų valdytojai. 

 DT gali būti perleidžiamos atskiros tvarkymo operacijos, 
pvz., susijusios su duomenų perdavimu ir duomenų 
saugumu.  

 Tiek iš DV, tiek ir iš DT gali būti reikalaujama žalos 
atlyginimo. 

 DV ir DT santykiai turi būti įforminti (pvz., sutartimi) ir 
aiškiai nustatyta:  

 duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, 

 duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, 

 AD rūšis ir DS kategorijos;  

 bei DV prievolės ir teisės. 

 



 

 Kiekvienas DV ir (arba) DV atstovas tvarko duomenų 
tvarkymo veiklos, už kurią jis atsako, įrašus.  

 Įraše pateikiama informacija: 
 DV ir (arba) bendro DV, DV atstovo ir duomenų apsaugos pareigūno 

vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;  

 duomenų tvarkymo tikslai;  

 duomenų subjektų kategorijų ir asmens duomenų kategorijų 
aprašymas;  

 duomenų gavėjų, kuriems buvo arba bus atskleisti AD, įskaitant 
duomenų gavėjus trečiosiose valstybėse ar tarptautines organizacijas, 
kategorijos; 

 organizacinių ir techninių apsaugos priemonių aprašymai. 

 Įrašai tvarkomi raštu, įskaitant elektroninę formą.  



Duomenų apsaugos 
pareigūnas 



 

Pareigūną privalu skirti, kai duomenis tvarko: 

 Valstybinio sektoriaus DV ir DT, išskyrus teismines 
institucijas, vykdančias savo teisminius įgaliojimus. 

 Privataus sektoriaus DV ir DT, kai: 

 duomenis tvarko DV, kurio pagrindinę veiklą sudaro duomenų 
tvarkymo operacijos, kurioms atlikti reikia reguliariai ir 
sistemingai stebėti DS dideliu mastu; 

 DV ar DT pagrindinė veikla yra specialių kategorijų duomenų 
tvarkymas dideliu mastu; 

 duomenų apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir 
nusikalstamas veikas tvarkymas. 

 



 
 Duomenų apsaugos pareigūno funkcija – DV ir 

DT pavedimu stebėti, kaip laikomasi 
Reglamento 2016/679 reikalavimų: 
 rinkti informaciją ir identifikuoti tvarkymo 

veiksmus;  
 analizuoti ir tikrinti tvarkymo veiksmų atitiktį;  
 informuoti, patarti, teikti rekomendacijas DV ir/ar 

DT. 
 Padėti atlikti PV. 

 
 

 
 
 
 



 
Reikalavimai: 

 pareigūnas privalo turėti ekspertinių duomenų 
apsaugos teisės ir praktikos žinių; 

 pareigūnas turi suprasti IT/IS ir duomenų saugumą; 
 jo pagrindinė veikla turi būti susijusi su įstaigos 

(organizacijos) svarbiausia veikla; 
 nesusijusi su AD tvarkymu kaip papildoma veikla; 
 būtinas ekspertinių žinių lygis nustatomas atsižvelgiant 

į atliekamas duomenų tvarkymo operacijas ir DV arba 
DT tvarkomų AD reikiamą apsaugą;  

 pareigūnas turi skatinti AD apsaugos kultūrą. 
 

 
 



 
 Duomenų apsaugos pareigūno 

nepriklausomumas: 
 DV ar DT negali teikti nurodymų pareigūnui;  
 negalima atleisti iš darbo arba nubausti dėl 

veiksmų, susijusių su pareigūno veiklos atlikimu;  
 vengti interesų konflikto;  

 Nėra asmeniškai atsakingas už reikalavimų 
nesilaikymą (atsako DV ir/ar DT). 
 
 



Duomenų saugumas ir  
pažeidimai 



DV ir DT įgyvendina tinkamas technines ir organizacines 

priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio 

saugumas, įskaitant, inter alia, jei reikia: 

 pseudonimų suteikimą AD ir jų šifravimą;  
 gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir 

paslaugų konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir 
atsparumą;  

 gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis AD 
fizinio ar techninio incidento atveju;  

 reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis 
užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas, tikrinimo, 
vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą.  

 
 



 

Duomenų saugumo užtikrinimas: 

 užtikrintas integralumas (apsauga nuo neautorizuoto 
modifikavimo ir ištrynimo);  

 užtikrintas konfidencialumas (draudimas atskleisti turinį 
be teisinio pagrindo); 

 užtikrinta prieiga tik autorizuotiems asmenims;  

 yra įgyvendintas incidentų valdymas; 

 yra nustatyta procedūra įvykus duomenų saugumo 
pažeidimui; 

 yra užtikrintas duomenų subjekto informavimas apie 
duomenų saugumo pažeidimus.  

 

 



Tinkamos duomenų saugumo užtikrinimo priemonės: 

 duomenų minimumo principas;  

 prieinamumas (DS identifikavimas); 

 integralumas (apsauga nuo neautorizuoto modifikavimo ir 
ištrynimo);  

 konfidencialumas (draudimas atskleisti turinį be teisinio 
pagrindo); 

 galimybė vėlesnius tikslus atsieti nuo duomenų tvarkymo 
pirminių tikslų;  

 pakankamas duomenų tvarkymo skaidrumas; 

 DS sudarytos sąlygos įgyvendinti savo teises. 

 

 



 

 Asmens duomenų saugumo pažeidimas – 
saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba 
neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, 
be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi 
arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba 
prie jų be leidimo gaunama prieiga. 

 

 Incidentas vs. duomenų saugumo pažeidimas 
 



 

Konfidencialumo pažeidimas: 
  neteisingas adresatas;  

  tinklo įsilaužimas;  

  pavogti šifruoti duomenys;  

  atskleisti slaptažodžiai. 

 

 



 

Prieinamumo pažeidimas: 

  pamesta laikmena su klientų duomenų baze;  

  duomenys užšifruoti viruso arba pamestas šifro raktas;  

  (ne)tyčinis ištrynimas;  

  negalėjimas pasiekti duomenų dėl elektros dingimo;  

  negalėjimas atstatyti iš atsarginių kopijų;  

  etc.  

  



 

Integralumo pažeidimas: 

 Neteisėtai/netyčia pataisyti duomenys 

  



 

Rizikos įvertinimas: 

  pažeidimo tipas 

  duomenų jautrumas ir apimtis 

  asmens identifikavimo lengvumas 

  pasekmių DS sunkumas 

  DS skaičius 

  DV charakteristika  



 

 

Pasekmės: 

  Finansiniai nuostoliai 

  Fizinė žala 

  Psichologinė įtampa 

  Pažeminimas 

  Diskriminacija 

  Tapatybės vagystė ar klastojimas 

  Žala reputacijai 

  Teisių apribojimas 

ENISA asmens duomenų pažeidimų pasekmių 
vertinimo gairės 

  



 

Didelė rizika: 

 Jautrūs duomenys 

 Vaikų duomenys 

 Informacija apie asmens socialinę, rasinę, 
etninę kilmę etc. 

 Etc.  

  



 DV dokumentuoja visus AD saugumo 
pažeidimus, įskaitant su  AD saugumo 
pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir 
taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.  

 

 Nesugebėjimas dokumentuoti pažeidimą, 
gali taip pat užtraukti baudą. 

 

 

 

 



 Per 72 val. 

 Apie padarytą AD saugumo pažeidimą  - priežiūros 
institucijai, o DT dar ir DV. 

 Kai dėl AD saugumo pažeidimo gali kilti didelis 

pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, DV 

nepagrįstai nedelsdamas praneša apie AD saugumo 

pažeidimą DS. 

 Pranešimo DS nereikia, jei buvo įgyvendintos 

tinkamos priemonės. 

 

 



Privalu nurodyti: 

 pranešusio asmens kontaktinius duomenis; 

 kibernetinio incidento datą ir laiką; 

 kibernetinio incidento aplinkybes, laiką ir pasekmes. 

 DS, kurių AD buvo sunaikinti, prarasti, pakeisti, sudaryta 
galimybė jais naudotis, apytikris skaičius; 

 veiksmai, kurių imtasi ir (ar) planuojama imtis šalinant 
kibernetinį incidentą, ir (arba) kibernetinio incidento 
pasekmes. 

 

 

 



Pranešime DS reikia nurodyti: 

 duomenų saugumo pažeidimo aprašymas; 

 duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio 
asmens kontaktus; 

 kokios galimos pasekmės; 

 rekomendacijos, ką DS turėtų daryti; 

 veiksmai, kurių imtasi ir (ar) planuojama imtis šalinant 
kibernetinį incidentą, ir (arba) kibernetinio incidento 
pasekmes. 

 

Komunikacijos įrodymai 

 

 

 



Duomenų subjektų teisių 
užtikrinimas 

     



 

 Asmens  informavimas ir teisė susipažinti su 
asmens duomenimis;  

 teisė reikalauti ištaisyti duomenis; 
 teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti 

pamirštam“); 
 teisė apriboti duomenų tvarkymą; 
 teisė į duomenų perkeliamumą;  
 teisė nesutikti;  

  teisės, susijusios su automatizuotu atskirų 
sprendimų priėmimu, įskaitant profiliavimą. 

 



 

 Duomenų subjekto sutikimas– bet koks laisva valia duotas, 
konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto 
duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba 
vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų 
tvarkomi su juo susiję asmens duomenys 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Jis nėra privalomas taikyti pagrindas, išskyrus:   

 kai nėra kito pagrindo;  

 tiesioginės rinkodaros atveju (žr. Elektroninių 
ryšių įstatymą, vėliau – ePrivatumo reglamentą). 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 Prieš pradėdamas tvarkyti asmens duomenis, DV 
turi paprasta ir suprantama kalba pateikti DS šią 
informaciją:  

• DV tapatybė,  

• duomenų tvarkymo tikslas (tikslai), 

• duomenų tvarkymo veiksmas (veiksmai), 

• teisė bet kokiu metu atšaukti savo sutikimą. 

 

 

 

 

 

 
 



Atkreipti dėmesį:  

 kai duomenys tvarkomi gavus DS sutikimą, DV turėtų 
galėti įrodyti, kad DS sutiko su duomenų tvarkymo 
operacija; 

 sutikimas neturėtų būti laikomas duotas laisva valia, jei 
DS faktiškai neturi laisvo pasirinkimo ar negali atsisakyti 
sutikti arba sutikimo atšaukti, nepatirdamas žalos; 

 sutikimas neturėtų būti laikomas pagrįstu asmens 
duomenų tvarkymo teisiniu pagrindu konkrečiu atveju, kai 
yra aiškus DS ir DV padėties disbalansas, ypač kai DV yra 
valdžios institucija; 

 visuomenės sveikatos srityje gali reikėti specialių 
kategorijų asmens duomenis dėl viešojo intereso 
priežasčių tvarkyti be DS sutikimo.   

  

  

 

 

 

 

 

 
 



Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba 
kitokiu tiesioginiu būdu  

 siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) 
 teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 
 
AD gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais: 
 Tik po to, kai duomenų subjektas duoda sutikimą. 

 
 Jeigu juos renkant yra nustatoma asmens duomenų 

saugojimo trukmė. 
 

 Kai DV sudaro aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą 
galimybę DS išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo AD 
tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais. 

 



 ERĮ: 

 Naudoti elektroninių ryšių paslaugas, įskaitant elektroninio pašto 
pranešimų siuntimą, tiesioginės rinkodaros tikslu leidžiama tik 
gavus išankstinį abonento ar registruoto elektroninių ryšių paslaugų 
naudotojo sutikimą. 

 Asmuo, kuris teikdamas paslaugas ar parduodamas prekes ADTAĮ 
nustatyta tvarka ir sąlygomis gauna iš savo klientų elektroninio 
pašto kontaktinius duomenis, gali naudoti šiuos kontaktinius 
duomenis savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, jei 
klientams yra suteikiama aiški, nemokama ir lengvai įgyvendinama 
galimybė nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų 
naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, kai šie duomenys yra renkami 
ir, jei klientas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų 
naudojimo, siunčiant kiekvieną žinutę. 



Elektroninio pašto pranešime turi būti nurodyta: 

 siuntėjo, kurio vardu informacija siunčiama, tapatybė. Negali būti 
pateikiamas tik siuntėjo valdomo prekės ženklo pavadinimas. 

 galiojantis adresas, kuriuo gavėjas galėtų pareikalauti nutraukti 
tokios informacijos siuntimą.  

 

Gali būti pateikiama:  

 interaktyvi nuoroda, kurią paspaudęs gavėjas galėtų išreikšti savo 
nesutikimą dėl duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu. 

 kita papildoma informacija, susijusi su gavėjo asmens duomenų 
tvarkymu, pvz. gali būti pateikiama interaktyvi nuoroda į interneto 
svetainę, kurioje asmuo gali rasti papildomos informacijos, duomenų 
valdytojo privatumo politiką, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 
tvarką ir pan. 

 



 Išankstinis sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros turi būti 
gaunamas kitais būdais, pvz., išreiškiant sutikimą interneto 
svetainėje, sudarant sutartį, užpildant įvairias formas. 

 

 Informacija apie visus gavėjus; 

 

 Gavėjų sąrašo nuoroda svetainėje; 

 

 

 Informaciją apie sąrašo pakeitimus, jei taip, tai kokiu būdu.  

 

 Negalima prašyti pateikti trečiojo asmens telefono ryšio numerį 
tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu. 

 



 

DS turi teisę iš DV gauti patvirtinimą, ar su juo susiję AD yra 
tvarkomi, ir gauti duomenų kopiją bei papildomą 
informaciją:  

 duomenų tvarkymo tikslai;  

 atitinkamų AD kategorijos;  

 duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, 
kuriems buvo arba bus atskleisti AD; 

 kai įmanoma, numatomas AD saugojimo laikotarpis. 

 

 

 

 

 

 
 



 teisė prašyti ištaisyti arba ištrinti AD ar apriboti su DS 
susijusių AD tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;  

 teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;  
 kai AD renkami ne iš DS, visa turima informacija apie jų 

šaltinius;  

 tai, kad esama automatizuoto sprendimų priėmimo, 
įskaitant profiliavimą;  

 teisė į duomenų perkeliamumą;  

 duomenų pateikimo privalomumas ir nepateikimo 
pasekmės. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 DS turi teisę reikalauti, kad DV nepagrįstai nedelsdamas 

ištaisytų netikslius su juo susijusius AD. 
 

 Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, 
DS turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs AD. 

 

 

 

 

 
 



Kai:  
 asmens DS užginčija duomenų tikslumą tokiam 

laikotarpiui, per kurį DV gali patikrinti AD tikslumą;  
 AD tvarkymas yra neteisėtas ir DS nesutinka, kad 

duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų 
naudojimą;  

 DV nebereikia AD tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia DS 
siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius 
reikalavimus;  

 DS paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, 
ar DV teisėtos priežastys yra viršesnės už DS priežastis. 

 

 

 

 
 



 
Kai:  

 duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 
 duomenys nebereikalingi siekiant tikslo, dėl kurio jie buvo 

tvarkomi;  
 DS atšaukia savo sutikimą, o kito pagrindo duomenis 

tvarkyti nėra;  
 DS prieštarauja duomenų tvarkymui, o DV negali pritaikyti 

jokios išlygos;  
 duomenis ištrinti įpareigoja ES ar nacionalinė valstybės 

narės teisė;  
 duomenys buvo surinkti, teikiant informacinės 

visuomenės paslaugą vaikui. 
 

 

 

 

 

 
 



 
Atsisakymo pagrindai:  

 dėl teisės į saviraiškos ir informacijos laisvę; 

 dėl teisinės prievolės; viešojo  intereso; viešosios valdžios 
funkcijų įgyvendinimo;  

 dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos 
srityje;  

 archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar 
istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais;  

 siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius 
reikalavimus. 
 

 

 

 

 

 
 



 
 DS turi teisę gauti su juo susijusius AD, kuriuos jis pateikė 

DV, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio 
skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis 
kitam DV, o DV, kuriam AD buvo pateikti, turi nesudaryti 
tam kliūčių, kai:  
 duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu; 
 duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;  
 nekyla neigiamų pasekmių kitiems DS. 

 
 DS pateikti AD apima ir jo elgsenos istoriją. 
 DS turi teisę, kad vienas DV asmens duomenis tiesiogiai 

persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.  
 XML, JSON, CSV ...... 
 

 

 

 

 
 



Atsisakymo pagrindai 
 

Tvarkyti duomenis būtina siekiant:  

 atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba  

 vykdant DV pavestas viešosios valdžios funkcijas. 
 
 

 

 

 

 
 



DS turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu 
duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas 
sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba 
kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.  
 

Draudimas netaikoma, jeigu profiliavimas: 
 yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp DS ir 

DV;  
 yra leidžiamas Sąjungos arba valstybės narės teisėje, 

kurie taikomi DV ir kuriais taip pat nustatomos tinkamos 
priemonės DS teisėms bei laisvėms ir teisėtiems 
interesams apsaugoti;  

 yra pagrįstas aiškiu DS sutikimu.  
 

 
 



 
 

 Užtikrinti, kad DS yra teikiama visa Reglamente 
2016/679 numatyta informacija. Ji yra prieinama, 
glausta, parašyta paprasta ir suprantama kalba. 

 Imtis organizacinių ir techninių priemonių, kad DS 
galėtų įgyvendinti savo teises. 

 Nustatyti vidinę atsakymų į DS prašymus tvarką. 
 Supažindinti darbuotojus su tvarka, užtikrinti jos 

įgyvendinimą. 
 
 

 
 
 
 

 

 



Darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas 



Kandidatui pateikti visą, DS pagal Reglamentą 
2016/679 privalomą teikti, informaciją.  

 
Papildomai informuoti kandidatą, jeigu patikros metu 
planuojate tvarkyti daugiau jo asmens duomenų, negu 
jis pateikė, pvz.: 

 tikrinsite jo soc. tinklų informacija 
(Facebook, LinkedIn, etc.); 

 susisieksite su jo rekomenduojamais 
asmenimis; 

 susisieksite su jo buvusiais darbdaviais; 
 susisieksite su jo esamu darbdaviu (ADTAĮ 

projekte yra numatyta, kad iš esamo 
darbdavio kandidato duomenys gali būti 
renkami tik su jo sutikimu). 

 
 
 
 
 

     
 
 



  
 

 Tvarkymo pagrindas. Vadovautis kitu nei sutikimas AD tvarkymo 
pagrindu, pvz. teisėtų interesų pagrindu. 

 
 Saugojimo trukmės apribojimas. Sunaikinti kandidato asmens 

duomenis iš karto po to, kai tapo aišku, kad jis nepateko į 
antrą/trečią/t.t. atrankos etapą.  

 
 Būtinumas. Tvarkyti tik tuos kandidato AD, kurie yra susiję su šio 

asmens kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis 
savybėmis. 

 
 
 
 
 

     
 
 



 AD, susijusius su asmens teistumu, nusikalstamomis 
veikomis ar saugumo priemonėmis, vykdant 
nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, taip pat kitais 
įstatymų nustatytais atvejais įstatymų nustatyta 
tvarka gali tvarkyti tik valstybės institucija ar įstaiga. 
 

 Kiti fiziniai ar juridiniai asmenys tokius duomenis gali 
tvarkyti įstatymų nustatytais atvejais, kai yra tinkamai 
įgyvendintos įstatymuose ir kituose teisės aktuose 
nustatytos priemonės DS teisėtiems interesams 
apsaugoti. 
 

 Išsamūs duomenys apie asmenų teistumą gali būti 
tvarkomi tik Valstybės registrų įstatymo nustatyta 
tvarka. 
 



  

 Darbo kodekso 27 str. 1, 2 ir 7 d.: 
 Darbdavys privalo gerbti darbuotojo teisę į privatų 

gyvenimą, užtikrinti darbuotojo AD apsaugą. 
 Darbdaviui draudžiama tvarkyti su darbo 

reikmėmis nesusijusius (perteklinius) darbuotojo 
ADs, taip pat pateikti darbuotojo AD tretiesiems 
asmenims, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus.  

 Darbdavys, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra 
daugiau kaip 50, privalo priimti ir įprastais 
darbovietėje būdais paskelbti darbuotojų AD 
saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo priemones. 
 

 
 
 
 

     
 
 



  

Darbuotojų privatumas:  
 privataus gyvenimo gerbimas apima teisę užmegzti 

bei puoselėti santykius su kitais asmenimis; 
 kadangi tokie santykiai dažnai įgyvendinami 

darbovietėje, tai apriboja darbdavio galimybes 
kontroliuoti darbo vietą; 

 darbuotojas gali teisėtai tikėtis privatumo 
darbovietėje, nors naudojasi darbdavio 
komunikacine įranga; 

 darbdaviui suteikus tinkamą informaciją darbuotojui, 
jo teisėti lūkesčiai dėl privatumo gali būti sumažinti, 
t.y. privatumas darbo vietoje tam tikra apimtimi gali 
būti ribojamas. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



  

Darbuotojų privatumas:  
  
 darbuotojai turi būti supažindinti su informacinių ir 

komunikacinių technologijų naudojimo bei 
darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje 
tvarka. 

 darbdaviui įgyvendinant nuosavybės ar valdymo 
teises į darbo vietoje naudojamas informacines ir 
komunikacines technologijas, negali būti 
pažeidžiamas darbuotojo asmeninio susižinojimo 
slaptumas.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



  
2017 m. EŽTT sprendimas Barbulescu prieš Rumuniją :  
  

Darbuotojų stebėjimo teisėtumas vertinamas atsižvelgiant į 
šiuos principus: 

 darbuotojas turi būti informuotas apie stebėjimo galimybę ir 
pobūdį prieš pradedant stebėjimą; 

 privatumo ribojimo laipsnis vertinamas pagal tai, ar stebimas 
komunikacijos srautas ar turinys; visa komunikacija ar jos 
dalis; kiek laiko, kurioje vietoje stebėjimas yra vykdomas; ir 
kas gali susipažinti su jo rezultatais; 

 darbdavys turi turėti teisėtą tikslą, pagrindžiantį stebėjimo 
būtinybę; 

 prieš pradedant vykdyti stebėjimą, turi būti įvertinta ar 
mažiau privatumą ribojančios priemonės nepasieks to paties 
tikslo. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



  

 Patvirtinti informacinius pranešimus apie duomenų 
tvarkymą kandidatams ir darbuotojams. 

 Patvirtinti darbuotojų asmens duomenų saugojimo 
politiką ir priemones (jei >50 darbuotojų). 

 Patvirtinti informacinių ir komunikacinių 
technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos 
ir kontrolės darbo vietoje tvarką. 

 Paskelbti dokumentus, supažindinti darbuotojus 
pasirašytinai. 

 Įdiegti procesus, kuriais būtų įgyvendinamos 
dokumentuose aptartos nuostatos. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



Sertifikavimas ir etikos 
kodeksas 



Įrodymai klientams, kad įmonė (organizacija) 
tvarkydama AD laikosi Reglamento 2016/679 ir 
standartų reikalavimų: 

 sumažina rizikas dėl AD tvarkymo ir duomenų 
saugumo pažeidimo tikimybę; 

 saugo įmonės (organizacijos) dalykinę reputaciją; 
 sumažina įmonės (organizacijos) duomenų bazių 

administratoriaus klaidų tikimybę ir mažina 
duomenų tvarkymo kaštus; 

 didina įmonės (organizacijos) pelningumą (vertę); 
 didina įmonės (organizacijos) kreditingumą ir 

patikimumą. 
      

 
 



 Elgesio kodekse įtvirtinti principai yra orientyras, 
skirtas padėti organizacijoms sąžiningai ir 
skaidriai tvarkyti AD vystant verslą. 

 Elgesio kodekso struktūra: 
 misija; 
 organizacijos vertybės; 
 ieškoma problemų sprendimo būdų 

atsižvelgiant į etikos kodekse įtvirtintus 
principus, organizacijos vertybes ir standartus; 

 nustatomos DV ir DT prievolės, atsižvelgiant į 
pavojų, kuris tvarkant duomenis gali kilti fizinių 
asmenų teisėms ir laisvėms. 

 
     

 
 



 
 

 Rusnė Juozapaitienė 
 +370 698 34316 
 rusne@duomenuapsauga.eu 
 www.duomenuapsauga.eu 
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