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Ką norime aptarti?

■ Esminiai principai

■ Mitai

■ Patirtis

■ Organizaciniai ir techniniai reikalavimai
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ASMENS DUOMENYS
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Kas laikoma asmens duomenimis 
GDPR?
Bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba
kurio tapatybę galima nustatyti:

■ tiesiogiai arba netiesiogiai,

■ pagal identifikatorių: 
– vardą ir pavardę,

– asmens identifikavimo numerį, 
– buvimo vietos duomenis,

– interneto identifikatorių.

■ pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 
psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
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Kas yra asmens duomenys “žmonių
kalba”
■ Vardas, pavardė

■ Adresas, el. pašto adresas, telefonas

■ Šeimyninė padėtis
■ Sveikatos duomenys (ypatingai saugomi)

■ Nekilnojamojo turto duomenys
■ Duomenys apie asmens ekonominę, socialinę, kultūrinę ir t.t. padėtį

■ KURIE LEIDŽIA IDENTIFIKUOTI ASMENĮ
■ Absoliutus draudimas – rinkti duomenis apie rasę, etninę priklausomybę

(tautybė) išskyrus sveikatos apsaugos, statistikos ir pan. tikslais 5
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PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ 
APSAUGOS PRINCIPAI
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Bendrasis asmens duomenų apsaugos
reglamentas (BDAR, arba GDPR)
■ 2016 04 27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

■ Įsigaliojo nuo 2018-05-25.
■ Saugo fizinių asmenų asmens duomenis.

■ Numato skirtingas sutikimų rūšis.
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Kam taikomas Reglamentas
(GDPR 2 str.)
■ Visiems, kas kaupia ir tvarko asmens duomenis verslo tikslais, 

t.y.:
– Juridiniams asmenims.
– Fiziniams asmenims, vykdantiems komercinę veiklą, pvz.

pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

■ Netaikomas:
– Fiziniams asmenims, asmens duomenis tvarkantiems

užsiimant išimtinai asmenine ar namų ūkio veikla.
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Asmens duomenų tvarkymo principai
(GDPR 5 str.)
■ Teisėtumo, sąžiningumo, skaidrumo; 

■ tikslo apribojimo; 

■ duomenų kiekio mažinimo,

■ tikslumo; 

■ saugojimo trukmės apribojimo; 

■ vientisumo ir konfidencialumo; 

■ atskaitomybės.
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Pažeidimai ir jų pasekmės

Asmens duomenų apsaugos pažeidimais laikoma:

■ Neinformavus valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos apie
duomenų nutekėjimą, bauda iki iki 10 000 000 eurų (2 proc.) ir
žalos atlyginimas duomenų subjektams.

■ DUOMENŲ RINKIMAS IR/AR NAUDOJIMAS BE SUTIKIMO –
kontaktuojant rinkodaros tikslais be sutikimo, bauda iki 20 000
000 eurų arba 4 proc. nuo apyvartos.

■ Bet kokių kitų GDPR reikalavimų neįgyvendinimas – poveikio
duomenų apsaugai įvertinimo neatlikimas, veiklos įrašų
nedarymas
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Iš kur ateina grėsmė gauti baudą?

■ Planinis patikrinimas

■ Neplaninis patikrinimas (tikėtina – dėl
skundo)

■ Duomenų nutekėjimas
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Pagrindas rinkti ir kaupti asmens
duomenis – BDAR 6 str.
■ Sutikimas

■ Sutarties vykdymui arba sutarčiai sudaryti (pvz. DS, nuomos)

■ Tvarkyti duomenis būtina, kad įmonė galėtų įvykdyti savo teisines prievoles
(pvz. buhalterinė apskaita, soc. draudimo už darbuotojus mokėjimas)

■ Tvarkyti duomenis yra būtina siekiant apsaugoti pačio duomenų subjekto ar
kito fizinio asmens gyvybinius interesus (avarija, būtina nustatyti kraujo
grupę, asmuo be sąmonės)

■ Viešasis interesas, valdžios funkcijų vykdymas (pvz. VMI)

■ Teisėtas jūsų interesas, jeigu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir laisvės.
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Mitas – be sutikimo negalima tvarkyti ar 
duoti duomenų
■ Jeigu yra kitas pagrindas - galima
– Sandoriui – tik būtini duomenys.
– El. prekyba – elektroninis mokėjimas, gauname duomenis.
– Buhalterinės apskaitos tikslais.
– Įmonės valdymas
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Duomenų tvarkymo pagrindas 
verslo/turto vertinimui
■ Kliento turto/verslo – sutartis/sutarties sudarymas

■ Ne kliento turto/verslo
– Yra sutikimas
– Nėra sutikimo – teisėtas interesas – ribota apimtis
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Duomenų gavimas ne iš duomenų 
subjektų – pvz. RC

■ Teisėtas pagrindas

■ Duomenų perdavimo sutartis
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Duomenų subjektų teisės

■ Gauti informaciją

■ Tikslinti duomenis

■ Apriboti duomenų tvarkymą

■ Pareikalauti sunaikinti duomenis

■ Nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi

■ Pateikti skundą
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Mitas – pareikalavus klientui/darbuotojui
visus jo duomenis reikia ištrinti

■ Kiti teisės aktai
■ Pareiga saugoti:
– Mokėjimų duomenis;
– Sutartis;
– Sodra
– Kt.

17

17

Duomenų subjekto teisės:
PANAIKINTI
■ Teisė “būti pamirštam”

■ Bet kada gali atšaukti sutikimą

■ Duomenys turi būti pašalinti per 1 mėn. (išskirtiniais atvejais pratęsiant
terminą)

■ Netaikoma, jeigu:
– Yra viršesnis interesas

– Teisinės pareigos
– Tik būtini duomenys

– Pvz. sutartis turi būti saugoma, soc. draudimui, kt.

18

18



2021-12-09

7

Duomenų subjekto teisės:
TEISĖ NESUTIKTI
■ Gali nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi
■ Jeigu būtini - turi teisę atsisakyti teikti

paslaugas/parduoti prekes
■ Jeigu nebūtini - nerenkame
■ Anoniminis paslaugų teikimas/apskaitoje “fizinis

asmuo”/ND
■ Rinkodara – negalima
■ Priminimai?
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Jūsų dokumentai

■ Vidiniai:
– Asmens duomenų tvarkymo taisyklės/politika
– Duomenų subjektų sutikimai
– IT saugumo politika

■ Išoriniai
– Privatumo politika
– Sutartys 
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Surinktų duomenų saugojimas

■ Duomenis reikia laikyti saugiai ir tinkamai

■ Regalamentas nenumato konkrečių įrankių

■ VDAI Gairės – BET – minimalūs reikalavimai

■ Prieigos taisyklės
■ Kontrolė – kas jungėsi, skirtingi prieigos lygiai, slaptažodžių 

keitimas. 

■ Kiekviena įmonė pasirenka pati.

■ IT įrankiai ir fizinė sauga
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Klausimai

■ El. pašto naudojimo įpatybės (kokias atvejais reikia kontroliuoti?)

– Informacinių ir komunikacijų technologijų naudojimo darbo
vietoje tvarka

■ Kas sprendžia kokių duomenų reikia darbuotojo funkcijai atlikti? 
Kokie dokumentai tai tvirtina? 
– Darbdavys

– Teisės aktai – kiek būtina
– Vertinimas – patikrinimo metu
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Kiti reikalavimai

■ Video stebėjimas

■ Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
■ Veiklos įrašai
■ Duomenų apsaugos pareigūnas
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Klausimų?

Susisiekite:

Advokatė Laura Beinorienė, LL.M.
Tel. 862034844
E. paštas: laura@laurabei.eu
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