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Kam turėtumėte būti pasirengę?
• įrodyti, kad Jūsų veiksmai atitinka su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus, t. 

y. juos pagrįsti asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis 
(atskaitomybės principas)


• pagrįsti kokiu tikslu ir kokia BDAR 6 straipsnyje nustatyta asmens duomenų teisėto 
tvarkymo sąlyga ir (ar) kitais teisės aktais vadovaujantis tikrinti duomenys apie žmogui 
priklausantį nekilnojamąjį turtą


• ARBA supažindinti žmogų su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, 
kaip to reikalauja BDAR 21 str. ARBA pagrįsti, kad ši pareiga informuoti Jums netaikoma


• ARBA informuoti žmogų apie jo asmens duomenų tvarkymą, kaip to reikalauja BDAR 13 
str. 1–2 d. bei 14 str. 1–2 d., ARBA pagrįsti, kad ši pareiga informuoti Jums netaikoma



Asmens duomenų tvarkymo principai. Asmens duomenys turi būti: 

• duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);


• renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; 
tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 
statistiniais tikslais pagal 89  straipsnio 1 dalį nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo 
principas);


• adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);


• tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra 
tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);


• laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, 
kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens 
duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 
statistiniais tikslais pagal 89  straipsnio 1 dalį, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, kurių 
reikalaujama šiuo reglamentu siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo 
principas);


• tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens 
duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo 
netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).



Argumentai, kuriais galima grįsti pareigos informuoti pagal BDAR 
21 str. netaikymą: 

• BDAR 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „Duomenų subjektas apie 1 ir 2 dalyse 
nurodytą teisę aiškiai informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su duomenų 
subjektu, ir ši informacija pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos”. Tad 
jei su žmogui niekuomet nebuvote susisiekę, atitinkama pareiga supažindinti su jo teise 
nesutikti Jums nėra taikytina.


• Žmogų su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, supažindina 
Valstybės įmonė Registrų centras.


• Jūs net ir labai norėdami negalėjo informuoti žmogaus jei neturite jokių kontaktinių 
duomenų, kurie leistų kreiptis į tą žmogų: nežinote jo gyvenamosios vietos adreso, jo 
telefono numerio, jo el. pašto adreso. Beje, pastangos sužinoti žmogaus gyvenamosios 
vietos adresą ar kitus kontaktinius duomenis greičiausiai nebūtų proporcingas ir jo 
privatumą potencialiai suvaržytų gerokai labiau nei iki informacija apie jam priklausantį 
turtą.



Argumentai, kuriais galima grįsti pareigos informuoti pagal BDAR 
13 str. 1–2 d. netaikymą: 

• Jei su žmogumi niekuomet nekontaktavote ir tiesiogiai iš jo jokių asmens 
duomenų nerinkote, BDAR 13 straipsnio 1–2 dalys netaikomas



Argumentai, kuriais galima grįsti pareigos informuoti pagal BDAR 
14 str. 1–2 d. netaikymą: 

• atitinkama pareiga yra nustatyta duomenų valdytojui (ne tvarkytojui). Tuo tarpu apie 
konkretų žmogų atsitiktinai (nes rinko apie turtą, kuris kaip paaiškėjo, priklauso ir 
tam žmogui) informaciją gaunantį TV apskritai nėra pagrindo laikyti to žmogaus 
asmens duomenų valdytoju (nes BDAR 4 straipsnio 7 punkte „duomenų valdytojas 
– <…> kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir 
priemones”, tad būtina sąlyga duomenų valdytojo statusui įgyti yra atitinkamo 
asmens sąmoningas ir valingas veiksmas – duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių 
nustatymas, kuris implikuoja, kad atitinkamus duomenis apie konkretų žmogų 
gavęs asmuo juos įgijo tikslingai). nesiekėte gauti ir tvarkyti jokių žmogaus asmens 
duomenų: atitinkamų duomenų neprašėte, jų neieškojote ir apie tai, kad 
konkretaus žmogaus asmens duomenys bus pateikti nežinojo iki pat to momento 
kai susipažinote su Išrašu. Tai, kad VĮ Registrų centras pateikė jūsų neprašytą, 
nesiektą gauti ir Jums nereikalingą informaciją apie žmogaus kaip bendraturčio 
vardą, pavardę, gimimo datą, išeina už Jūsų turėtų tikslų ribų. 



Argumentai, kuriais galima grįsti pareigos informuoti pagal BDAR 
14 str. 1–2 d. netaikymą: 

• pagal BDAR 14 straipsnio 5 dalį pareiga duomenų subjektui pateikti šiame straipsnyje nurodytą 
informaciją netaikoma jei yra tam tikros sąlygos. Šiuo atveju gali būti aktualios dvi atitinkamos 
sąlygos, kurios (netgi Jus laikant duomenų valdytoju) šalintų pareigą teikti informaciją žmogui: 


• BDAR 14 straipsnio 5 dalies a punkte numatyta sąlyga, kad „duomenų subjektas jau turi informacijos” 


•  // šią informaciją žmogui teikia Valstybės įmonė Registrų centras);


• BDAR 14 straipsnio 5 dalies b punkte numatyta sąlyga, kad „tokios informacijos pateikimas yra 
neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų”. 


• // neįmanomas – kai Jūs neturite jokių kontaktinių duomenų, kurie leistų kreiptis į žmogų;


• // tokios informacijos pateikimui reikėtų neproporcingų pastangų, kai Jus dominęs turtas priklauso 
daugeliui žmonių ir jau vien informuodami bendraturčius patirtumėte neproporcingą administracinę ir 
finansinę naštą (juo labiau kai kontaktinių duomenų nė neturite ir pirmiausia reikėtų atlikti jų paiešką).


