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1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba
Reglamentas (ES) 2016/679)

2. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1374 pakeitimo įstatymo projektas.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 25 d. nutarimo Nr. 1156 „Dėl Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos struktūrinės reformos, įgaliojimų suteikimo, Valstybinės
duomenų apsaugos inspekcijos nuostatų patvirtinimo ir su tuo susijusių Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų dalinio pakeitimo.“

Dėl duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų 
apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo;
- Dėl akreditavimo kriterijų patvirtinimo;
- Dėl sertifikavimo kriterijų patvirtinimo;
- Dėl sertifikavimo įstaigų akreditavimo kriterijų patvirtinimo;
- Dėl standartinių duomenų apsaugos sąlygų patvirtinimo.
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1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680
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
(Direktyva)
2.
2. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1374 pakeitimo įstatymo
projektas.

3. Duomenų apsauga didelės apimties centralizuotose ES duomenų bazėse.
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BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS
(toliau – BDAR 2016/679)

Duomenų valdytojo pareigosDuomenų subjekto teisės

Ką BDAR 2016/679 pakeitimai reiškia duomenų valdytojams ir tvarkytojams?

® Rita Vaitkevičienė

1) informavimas ir teisė susipažinti su
asmens duomenimis;

2) teisė reikalauti ištaisyti duomenis;

3) teisė reikalauti ištrinti duomenis
(„teisė buti pamirštam“);

4) teisė apriboti duomenų tvarkymą;

5) teisė į duomenų perkeliamumą;

6) teisė nesutikti;

7) teisės, susijusios su automatizuotu
sprendimų priėmimu, profiliavimas.

1) įrašai apie duomenų tvarkymą;

2) duomenų apsaugos poveikio
vertinimas;

3) pritaikytoji duomenų apsauga ir
standartinė duomenų apsauga;

4) duomenų apsaugos pareigūnas;

5) pranešimo apie duomenų saugumo
pažeidimą priežiūros institucijai ir
duomenų subjektui;

6) elgesio kodeksai;

7) sertifikavimas.
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Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, atsižvelgdamas į :
1) techninių galimybių išsivystymo lygį,
2) įgyvendinimo sąnaudas,
3) duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus,
4) duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus,
įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, <…>, įskaitant, jei reikia: 

® Rita Vaitkevičienė

DUOMENŲ SAUGUMAS

a) pseudonimų suteikimą asmens duomenims ir jų šifravimą;
b) gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų

konfidencialumą, vientisumą, prieinamumą ir atsparumą;
c) gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis fizinio ar

techninio incidento atveju;
d) reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų

tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą.

Asmens duomenų saugumas po 2018 m.

Kaunas, 2017-06-13
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ICANN negeneruoja, bet renka, naudoja ir saugo užklausų
rezultatus ir juos atskleidžia vieninteliam tikslui - padėti
naudotojams gauti informacijos apie domeno vardo
registracijos įrašus realiu laiku. Naudotojas sutinka naudoti
šiuos duomenis tik teisėtais tikslais.

Realaus laiko duomenų bazių apsauga. Duomenų saugumo 
Tikslas – duomenų konfidencialumo užtikrinimas.
Potencialios neteisėto duomenų atskleidimo grėsmės – duomenų valdytojo ar 
tvarkytojo išorėje ir viduje.
Siekiama apsaugoti duomenis minimaliai įtakojant taikomųjų sistemų 
funkcionalumą.
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Elgesio kodeksai 

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

Elgesio kodekso struktūra:
1) misija;
2) organizacijos vertybės;
3) ieškoma problemų sprendimo būdų atsižvelgiant į etikos kodekse įtvirtintus 

principus, organizacijos vertybes ir standartus;
4) nustatomos duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų prievolės, atsižvelgiant į 

pavojų, kuris tvarkant duomenis gali kilti fizinių asmenų teisėms ir laisvėms; (98 
preambulės straipsnis).
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Elgesio kodeksai 

Asociacijos ar kitos įstaigos, atstovaujančios įvairių kategorijų duomenų valdytojams 
arba duomenų tvarkytojams, turėtų būti skatinamos <...> parengti elgesio kodeksus, 
atsižvelgiant į:
1) tam tikruose sektoriuose atliekamo duomenų tvarkymo ypatumus;
2) konkrečius labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius. (98 preambulės ir
BDAR 40 straipsniai);
3) rengdamos elgesio kodeksą, jį keisdamos ar išplėsdamos, asociacijos ir kitos 
įstaigos, atstovaujančios duomenų valdytojams arba duomenų tvarkytojams, turėtų 
konsultuotis su:
a) suinteresuotaisiais subjektais;
b) su duomenų subjektais (99 preambulės straipsnis). 
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Elgesio kodekso ypatumas tai, kad jo turi laikytis:

1) verslo ar kt. organizacijų darbuotojai ar nariai;

2) Kodekso nuostatų pažeidimas gali būti santykių nutraukimo arba atleidimo priežastimi;

3) Kodekse aiškiai nustatytos elgesio taisyklės ir pateikiami įspėjimai;

4) nepriklausomai nuo organizacijos dydžio, darbuotojams nustatomas elgesio standartas;

5) kai duomenų valdytojas ar tvarkytojas įsipareigoja laikytis etikos kodekso, jis siunčia 

žinutę, kad atitikties tikėtis kiekvienas klientas ar darbuotojas.
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Elgesio kodeksų parengimas pagal BDAR 2016/679 atsižvelgiant į:

a) sąžiningą ir skaidrų duomenų tvarkymą; 

b) teisėtus interesus, kuriais konkrečiomis aplinkybėmis vadovaujasi duomenų valdytojai; 

c) asmens duomenų rinkimą; 

d) pseudonimų suteikimą asmens duomenims; 

e) visuomenės ir duomenų subjektų informavimą; 

f) naudojimąsi duomenų subjektų teisėmis; 

g) vaikų informavimą ir apsaugą, taip pat būdą gauti vaikų tėvų pareigų turėtojų sutikimą; 
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Elgesio kodeksų parengimas pagal BDAR 2016/679 atsižvelgiant į:

h) duomenų tvarkymo veiklos įrašų sudarymą; 

i) teisėtus interesus, kuriais vadovaujasi duomenų valdytojai;

j) priemones bei procedūras, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo saugumas;

k) pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimus priežiūros institucijoms;

l) asmens duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes ir tarptautinėms organizacijoms; 

m) neteisminio ginčų nagrinėjimą ir kitų ginčų dėl duomenų apsaugos sprendimo 

procedūras.

Elgesio kodeksų gali laikytis duomenų valdytojai arba duomenų tvarkytojai, kad užtikrintų 

asmens duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms 

tinkamas apsaugos priemones. 



41 str. 1 d.

• tinkamo lygio ekspertinių žinių turėjimas;
• VDAI arba kitos ES šalies duomenų apsaugos valdybos 

nustatyti reikalavimai;
• VDAI akreditavimas.

41 str. 2 d.

• Įrodė nepriklausomumą VDAI
• nustatė vertinimo procedūras;
• nustatė skundų nagriėjimo procedūras;
• Vengimas interesų konflikto.

41 str. 3 d.
• VDAI patvirtinti kriterijai;
• Valdybos patvirtinti kriterijai.

Elgesio kodeksų monitoringas pagal BDAR 2016/679 (I):
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Elgesio kodeksų monitoringas pagal BDAR 2016/679 (II):

3) VDAI pateikia įstaigos akreditavimo kriterijų projektą Valdybai.

4) įstaiga imasi atitinkamų veiksmų tais atvejais, kai duomenų valdytojas arba 

duomenų tvarkytojas pažeidžia kodeksą.

5) VDAI panaikina įstaigos akreditaciją, jeigu akreditavimo sąlygos nevykdomos arba 

nebevykdomos, arba jeigu veiksmai, kurių imasi ta įstaiga, pažeidžia BDAR 2016/679.
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Duomenų apsaugos pareigūno funkcija – duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo
pavedimu stebėti, kaip laikomasi BDAR 2016/679 reikalavimų.

Reikalavimai:
1) Pareigūnas privalo turėti ekspertinių duomenų apsaugos teisės ir praktikos žinių;
2) jo pagrindinė veikla turi būti susijusi su įstaigos (organizacijos) svarbiausia veikla;
3) nesusijusi su asmens duomenų tvarkymu kaip papildoma veikla;

4) būtinas ekspertinių žinių lygis nustatomas atsižvelgiant į atliekamas duomenų
tvarkymo operacijas ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo tvarkomų asmens
duomenų reikiamą apsaugą.

Duomenų apsaugos pareigūnas savo pareigas ir užduotis turėtų galėti atlikti
nepriklausomai .

BDAR 2016/679 Preambulės 97 straipsnis.

® Rita Vaitkevičienė

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Kaunas, 2017-06-13



43 str. 1 d.

• Standartas EN-ISO/IEC 17065/2012 ir kt.
• VDAI arba kitos ES šalies duomenų apsaugos valdybos 

nustatyti reikalavimai

43 str. 2 d.

• Nepriklausoma ekspertizė
• Sertifikavimo kriterijai
• Sertifikatų valdymas
• Skundų nagrinėjimo procedūra
• Vengimas interesų konflikto 

43 str. 3 d.
• Priežiūros institucijos patvirtinti kriterijai;
• Valdybos patvirtinti kriterijai.

SERTIFIKAVIMAS
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Ačiū už kantrybę

® Rita Vaitkevičienė

KLAUSKITE VDAI

Kaunas, 2017-06-13


