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ĮSIGALIOJUS BENDRAJAM DUOMENŲ 

APSAUGOS REGLAMENTUI



Apibrėžtys 

• Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis

su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip

antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava,

susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę

jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas

arba sunaikinimas (4 str. 1 d. 2 p.).

• 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 (4 str. 1 d. 12 p.).



Tvarkymo teisėtumas (6 str.)

1. Duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu taikoma bent viena iš šių sąlygų, ir tik

tokiu mastu, kokiu ji yra taikoma:

a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais

konkrečiais tikslais;

b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba

siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;

c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė

prievolė;

d) tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio

asmens interesus;

e) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba

vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

f) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų,

išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl

kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų

subjektas yra vaikas.

f punktas netaikomas duomenų tvarkymui, kurį valdžios institucijos atlieka vykdydamos savo

užduotis.



Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas (9 str.)

1. Draudžiama tvarkyti asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius

ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat tvarkyti genetinius duomenis,

biometrinius duomenis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba

duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

• 1 dalis netaikoma, jei taikoma viena iš toliau nurodytų sąlygų:

• a) duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais

tikslais, išskyrus atvejus, kai Sąjungos arba valstybės narės teisėje numatyta, kad 1 dalyje nurodyto

draudimo duomenų subjektas negali panaikinti;

• b) tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų valdytojas arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir

naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje,

• c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto arba kito fizinio asmens

interesai, kai duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali duoti sutikimo;

• d) duomenis tvarko politinių, filosofinių, religinių ar profesinių sąjungų tikslų siekiantis fondas, asociacija

ar kita pelno nesiekianti organizacija, vykdydama teisėtą veiklą ir taikydama tinkamas apsaugos priemones,

ir su sąlyga, kad tvarkomi tik tos organizacijos narių ar buvusių narių arba asmenų, kurie reguliariai palaiko

ryšius su ja dėl jos siekiamų tikslų, duomenys ir kad asmens duomenys neatskleidžiami už organizacijos

ribų be duomenų subjektų sutikimo;



Specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas (9 str.)

• e) tvarkomi asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai;

• f) tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba tuo atveju,

kai teismai vykdo savo teisminius įgaliojimus;

• g) tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, remiantis Sąjungos arba

valstybės narės teise, kurie turi būti proporcingi tikslui, kurio siekiama, nepažeisti esminių teisės į

duomenų apsaugą nuostatų ir kuriuose turi būti numatytos tinkamos ir konkrečios duomenų

subjekto pagrindinių teisių ir interesų apsaugos priemonės;

• h) tvarkyti duomenis būtina profilaktinės arba darbo medicinos tikslais, siekiant įvertinti darbuotojo

darbingumą, nustatyti medicininę diagnozę, teikti sveikatos priežiūros arba socialinės rūpybos paslaugas ar

gydymą arba valdyti sveikatos priežiūros ar socialinės rūpybos sistemas ir paslaugas remiantis Sąjungos

arba valstybės narės teise arba pagal sutartį su sveikatos priežiūros specialistu;

• i) tvarkyti duomenis būtina dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje, pavyzdžiui,

siekiant apsisaugoti nuo rimtų tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai arba užtikrinti aukštus sveikatos

priežiūros ir vaistų arba medicinos priemonių kokybės ir saugos standartus, remiantis Sąjungos arba

valstybės narės teise, kurioje numatomos tinkamos ir konkrečios priemonės duomenų subjekto teisėms ir

laisvėms apsaugoti, visų pirma profesinė paslaptis;

• j) tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų

tikslais arba statistiniais tikslais pagal 89 straipsnio 1 dalį.



Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai (5 str.)

a) Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas;

b) Tikslo apribojimo principas;

c) Duomenų kiekio mažinimo principas;

d) Tikslumo principas;

e) Saugojimo trukmės apribojimo principas;

f) Vientisumo ir konfidencialumo principas.



Duomenų saugumas

 Tvarkyti asmens duomenis turi teisę tik įgalioti asmenys.

 Tvarkyti tik tuos duomenis, kurie nurodyti Vaikų sveikatos stebėsenos

informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. Įsakymu Nr. V-780 “Dėl

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos

nuostatų patvirtinimo” 15 punkte.

 Saugoti asmens duomenų paslaptį.

 Klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymų Vaikų sveikatos

stebėsenos informacinėje sistemoje, galima kreiptis duomenuapsauga@hi.lt



• 1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir, jei

įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų

saugumo pažeidimą, apie tai praneša Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų

saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros

institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo

pridedamos vėlavimo priežastys.

• 2. Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nepagrįstai nedelsdamas

apie tai praneša duomenų valdytojui.

Rekomenduojama pranešimo forma:

https://www.ada.lt/go.php/lit/Valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-pranesimo-apie-duomenu-

saugumo-pazeidima-forma/1

Pranešimas priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą
(33 str.)



• 1. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms

ir laisvėms, duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas praneša apie asmens duomenų saugumo

pažeidimą duomenų subjektui.

• 3. 1 dalyje nurodyto pranešimo duomenų subjektui nereikalaujama, jeigu įvykdomos bet kurios toliau

nurodytos sąlygos:

• a) duomenų valdytojas įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos

priemonės taikytos asmens duomenims, kuriems asmens duomenų saugumo pažeidimas turėjo poveikio,

visų pirma tas priemones, kuriomis užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su asmens

duomenimis, jie būtų nesuprantami, pavyzdžiui, šifravimo priemones;

• b) duomenų valdytojas vėliau ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti 1 dalyje

nurodytas didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;

• c) tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų. Tokiu atveju vietoj to apie tai viešai paskelbiama arba

taikoma panaši priemonė, kuria duomenų subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai.

Pranešimas duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą
(34 str.)



DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Skaidrus informavimas, pranešimas ir duomenų subjekto naudojimosi 

savo teisėmis sąlygos (12 str.)

Duomenų valdytojas sudaro palankesnes sąlygas naudotis šiomis duomenų subjekto teisėmis:

duomenų subjekto teise susipažinti su duomenimis (15 str.);

teise reikalauti ištaisyti duomenis (16 str.);

teise reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (17 str.);

teise apriboti duomenų tvarkymą (18 str.);

teise žinoti, kokiems duomenų gavėjams buvo pranešta apie bet kokį asmens duomenų

ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą (19 str.)

teise į duomenų perkeliamumą (20 str.);

teise nesutikti (21 str.);

teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas (22 str.).



Duomenų subjekto informavimas (14 straipsnis)

Duomenų subjektui pateikiama visa ši informacija:

a) duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis;

b) duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis;

c) duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens duomenis, taip pat

duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;

d) atitinkamų asmens duomenų kategorijas (kai asmens duomenys gaunami ne iš duomenų

subjekto);



Duomenų subjekto informavimas (tęsinys)

Duomenų subjektui pateikiama:

a) asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam

laikotarpiui nustatyti;

b) teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens

duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę

nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;

c) kai duomenų tvarkymas grindžiamas 6 straipsnio 1 dalies a punktu arba 9 straipsnio 2 dalies a

punktu, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo

duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;

d) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

e) koks yra asmens duomenų kilmės šaltinis.



Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip

per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie

veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15–

22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams,

atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių (12 str. 3 d.).

Jei duomenų valdytojas nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, duomenų

valdytojas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo,

informuoja duomenų subjektą apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą

priežiūros institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo priemone (12 str. 4 d.).



• 1. Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija:

• a) duomenų tvarkymo tikslai;

• b) atitinkamų asmens duomenų kategorijos;

• c) duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens

duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;

• d) kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai,

taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

• e) teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų

subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;

• f) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

• g) kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius;

• h) tai, kad esama 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant

profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasminga informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio

duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis
(15 str.)



• Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas

ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais

duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti

neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą

Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti duomenis 
(16 str.)



• 1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo

susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens

duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

• a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip

tvarkomi;

• b) asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9

straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti

duomenis;

• c) asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių

teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21

straipsnio 2 dalį;

• d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

• e) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų

valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;

• f) asmens duomenys buvo surinkti 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto informacinės visuomenės paslaugų

siūlymo kontekste.

Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) 17 str. 



• 1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai

taikomas vienas iš šių atvejų:

• a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų

valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;

• b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti,

ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;

• c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų

subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba

• d) duomenų subjektas pagal 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar

duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

Duomenų subjekto teisė apriboti duomenų tvarkymą (18 str.)



• 1. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų

valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos

duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi

nesudaryti tam kliūčių, kai:

• a) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2

dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir

• b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

• 2. Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas

duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma.

Duomenų subjekto teisė į duomenų perkeliamumą
(20 str.)



• 1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti,

kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6

straipsnio 1 dalies e arba f punktus, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis.

• Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad

duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus,

teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

• 2. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo

metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant

profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

• 3. Kai duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens

duomenys tokiais tikslais nebetvarkomi.

Duomenų subjekto teisė nesutikti
(21 str.)



• 1. Duomenų subjektas 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.

• 2. 1 dalis netaikoma, jeigu sprendimas:

• a) yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo;

• b) yra leidžiamas Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kurie taikomi duomenų valdytojui ir kuriais taip pat

nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti;

arba

• c) yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu.

Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą
(22 str.)



KLAUSIMAI


