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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS
KOMITETE PRIE ŪKIO MINISTERIJOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmens duomenų tvarkymo Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Ūkio
ministerijos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą
Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Ūkio ministerijos (toliau – Komitetas), nustatyti
pagrindines asmens duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones,
siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (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) (OL 2016 L 119, p. 1)
(toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir
įgyvendinimą.
2. Šios Taisyklės privalomos visiems Komiteto valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – Komiteto darbuotojams), kurie tvarko Komitete esančius
asmens duomenis ir (arba) eidami savo pareigas sužino arba gali sužinoti asmens duomenis.
3. Komitetas, kaip asmens duomenų valdytojas, atlikdamas Lietuvos Respublikos informacinės
visuomenės paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių įstatyme,
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
įstatyme, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse ir kituose teisės aktuose
nustatytas funkcijas, turi teisę Komiteto kompetencijai priskirtais klausimais ir teisės aktų nustatyta
tvarka tvarkyti asmens duomenis.
4. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES)
2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės
aktuose.
5. Komitete asmens duomenys nėra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais bei jo veikloje nėra
vykdomas profiliavimas.
6. Komitetas tvarko duomenų tvarkymo veiklos, už kurią jis atsako, įrašus, t. y. pildo Duomenų
tvarkymo veiklos įrašų žurnalą, kurio pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 1 priede. Už jo pildymą
ir tvarkymą atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas.

II SKYRIUS
PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI
7. Komiteto darbuotojai, atlikdami savo funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo
laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų:
7.1. asmens duomenys renkami tik apibrėžtais tikslais ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais
būdais;
7.2. asmens duomenys duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
7.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat
atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, ištrinti (sunaikinti) arba
sustabdytas jų tvarkymas;

7.4. asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl
kurių jie tvarkomi;
7.5. asmens duomenys turi būti laikomi (saugomi) tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę
būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir
tvarkomi;
7.6. asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir
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;
7.7. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamente (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens
duomenų tvarkymo reikalavimus.
8. Asmens duomenys Komitete renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai
iš duomenų subjekto, gaunant iš kitų asmenų nustatyta tvarka ir pagrindais, taip pat oficialiai
užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų pagal prašymą
(vienkartinio asmens duomenų rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenų teikimo sutartį
(daugkartinio asmens duomenų rinkimo atveju).
9. Asmens duomenų saugojimo terminus ir veiksmus, kurie atliekami pasibaigus šiam terminui,
nustato teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamų asmens duomenų tvarkymą. Asmens duomenys
saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenys, esantys
dokumentuose, yra saugomi teisės aktų, reglamentuojančių šių dokumentų saugojimą, nustatyta
tvarka ir terminais. Elektroninės informacijos (duomenų) atsarginės kopijos saugomos informacinės
sistemos valdytojo tvirtinamuose informacinės sistemos saugos nuostatuose nustatyta tvarka ir
terminais. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus
tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti Lietuvos valstybės naujajam archyvui.
10. Komitetas užtikrina, kad visa reikalinga informacija, susijusi su duomenų tvarkymu,
duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.
11. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Komitetas teikia jo tvarkomus asmens duomenis
valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir
savivaldybių institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ir kitiems asmenims, kuriems asmens
duomenis teikti Komitetą įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai arba kuriems Komitetas, teisės aktų
nustatyta tvarka vykdydamas savo funkcijas, teikia asmens duomenis, taip pat pagal duomenų gavėjų
prašymus (vienkartinio teikimo atveju) arba Komiteto ir duomenų gavėjų sudarytas asmens duomenų
teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų
naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų
apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis
pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Kai asmens duomenys tvarkomi automatiniu
būdu ir taikomos tinkamos duomenų saugumą užtikrinančios priemonės, teikiant asmens duomenis
pagal Komiteto ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį, prioritetas turi būti
teikiamas automatiniam duomenų teikimui, o teikiant asmens duomenis pagal duomenų gavėjo
prašymą, – duomenų teikimui elektroninėmis priemonėmis.
III SKYRIUS
SPECIALIEJI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO KOMITETE REIKALAVIMAI
12. Komitetas įgyvendina šiose Taisyklėse nurodytas organizacines ir technines asmens
duomenų saugumo priemones, skirtas užtikrinti tinkamą asmens duomenų saugumą, taip pat apsaugą
nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo.
13. Pasikeitus duomenų subjektų asmens duomenims ir duomenų subjektams apie tai raštu
informavus Komitetą, toks duomenų subjekto raštas įdedamas į bylą, o automatinėse duomenų
rinkmenose ir duomenų bazėse duomenys atnaujinami.

14. Naikinant dokumentus, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, Komiteto dokumentai,
kuriuose nurodomi asmens duomenys, bei jų kopijos turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų
nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.
15. Duomenų subjektų pateikti dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos
ir atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose
spintose, seifuose arba patalpose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi
taip, kad neturintys teisės asmenys nekliudomai galėtų su jais susipažinti.
16. Archyviniam saugojimui perduoti dokumentai (bylos) iki perdavimo Lietuvos valstybės
naujajam archyvui saugomos Komiteto archyve dokumentų saugykloje.
17. Vietinio tinklo sritys, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo būti apsaugotos
prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais arba turi būti apribotos prieigos teisės prie jų.
18. Komiteto kompiuterinė įranga turi būti apsaugota nuo kenksmingos programinės įrangos
(antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.). Asmens duomenų tvarkymo keliamos
rizikos vertinimo atlikimo tvarka ir saugumo pažeidimų valdymas, reagavimo į šiuos pažeidimus
veiksmai, duomenų atsarginių kopijų darymo, saugojimo ir duomenų atkūrimo iš atsarginių duomenų
kopijų tvarka nustatoma informacinių sistemų valdytojo tvirtinamuose informacinės sistemos saugos
nuostatuose bei kituose saugos politiką įgyvendinančiuose teisės aktuose.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI ASMENIMS, TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS
19. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam Komiteto darbuotojui, kuriam
asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.
20. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos būtina atlikti Komiteto
darbuotojui vykdant savo funkcijas.
21. Komiteto darbuotojas, tvarkantis duomenų subjektų asmens duomenis, privalo:
21.1. laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir saugumo reikalavimų,
įtvirtintų Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
21.2. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis
susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo funkcijas, išskyrus, jeigu tokia
informacija buvo vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti
asmens duomenų paslaptį galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus įgaliojimams,
valstybės tarnybos ar darbo santykiams Komitete;
21.3. laikytis šiose Taisyklėse nustatytų organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo
priemonių, siekiant užkirsti kelią netyčiniam ar neteisėtam tvarkomų asmens duomenų sunaikinimui,
praradimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti
dokumentus, duomenų rinkmenas bei duomenų bazėse saugomus duomenis ir vengti perteklinių jų
kopijų darymo;
21.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su
asmens duomenimis asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų;
21.5. nedelsiant pranešti Komiteto direktoriui ar jo įgaliotam atsakingam asmeniui ir duomenų
apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Komiteto tvarkomų
asmens duomenų saugumui;
21.6. laikytis kitų šiose Taisyklėse ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės
aktuose nustatytų reikalavimų.
22. Komiteto darbuotojas netenka teisės tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenų, kai
pasibaigia Komiteto darbuotojo įgaliojimai, valstybės tarnybos ar darbo santykiai su Komitetu, arba
kai jam pavedama vykdyti su duomenų tvarkymu nesusijusias funkcijas.

V SKYRIUS
POVEIKIO ASMENS DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS IR KONSULTACIJOS SU
PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA
23. Tais atvejais, kai, atsižvelgiant į asmens duomenų ir duomenų subjektų kategoriją,
duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus, duomenų subjektų teisėms bei laisvėms gali
kilti didelis pavojus, Komitetas, prieš pradėdamas vykdyti duomenų tvarkymo operacijas (veiksmus)
ir tvarkyti duomenis, atlieka numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai
vertinimą.
24. Poveikis asmens duomenų apsaugai vertinamas, kai:
24.1. duomenų tvarkymo operacija patenka į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
sudarytą duomenų tvarkymo operacijų sąrašą, kurioms poveikio asmens duomenų apsaugai
vertinimas yra privalomas;
24.2. duomenų tvarkymo operacija nepatenka į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
sudarytą duomenų tvarkymo operacijų sąrašą, kurioms poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo
reikalavimas yra privalomas, tačiau Komitetas įvertina, kad asmens duomenų tvarkymo operacija,
atsižvelgiant į Taisyklių 25 punkte įtvirtintus kriterijus, asmens duomenų subjektų teisėms bei
laisvėms gali kelti didelį pavojų;
24.3. pasikeitus asmens duomenų tvarkymo operacijų (veiksmų) įgyvendinimo sąlygoms ir kai
tai gali lemti didelį pavojų asmens duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;
24.4. kitais šiose Taisyklėse įtvirtintais atvejais.
25. Ar asmens duomenų tvarkymo operacijos (veiksmai) gali kelti didelį pavojų duomenų
subjektų teisėms ir laisvėms, sprendžiama kiekvieną kartą atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
25.1. sisteminga asmens duomenų ar duomenų subjektų stebėsena;
25.2. neskelbtini duomenys arba labai asmeniški duomenys, pavyzdžiui, specialių kategorijų
asmens duomenys;
25.3. didelio masto asmens duomenų tvarkymas (susijusių duomenų subjektų skaičius,
tvarkomų duomenų kiekis, tvarkomų duomenų įvairovė, duomenų tvarkymo veiklos trukmė ir
pastovumas, geografinis duomenų tvarkymo mastas);
25.4. asmens duomenų rinkinių siejimas ir derinimas;
25.5. su pažeidžiamais asmens duomenų subjektais susiję duomenys;
25.6. naujų technologijų ar organizacinių sprendimų būdų taikymas;
25.7. dėl duomenų tvarkymo duomenų subjektams užkertamas kelias naudotis savo teisėmis,
paslaugomis arba sudaryti sutartis;
25.8. kitos aplinkybės, rodančios galimą didelį pavojų asmens duomenų subjektų teisėms ir
laisvėms.
26. Kuo daugiau Taisyklių 25 punkte įtvirtintų kriterijų atitinka konkreti asmens duomenų
tvarkymo operacija (veiksmai), tuo didesnė tikimybė, kad duomenų tvarkymo operacija (veiksmai)
gali kelti didelį pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Dėl poveikio asmens duomenų
apsaugai atlikimo būtinybės visais atvejais konsultuojamasi su duomenų apsaugos pareigūnu.
27. Jeigu duomenų tvarkymo operacija (veiksmai) atitinka du ir daugiau 25 punkte išdėstytus
kriterijus, tačiau padaroma išvada, kad tokia duomenų tvarkymo operacija (veiksmai) negali kelti
didelio pavojaus asmens duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, toks sprendimas ir jo argumentai
išdėstomi raštu ir kartu su duomenų apsaugos pareigūno nuomone pateikiami Komiteto direktoriui
arba jo paskirtam asmeniui.
28. Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas turi būti atliktas prieš pradedant įgyvendinti
duomenų tvarkymo operacijas (veiksmus).
29. Už poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą kiekvienu konkrečiu atveju atsakingas
Komiteto padalinio, kuris tvarkys asmens duomenis, vadovas ar darbuotojas atsakingas už duomenų
tvarkymą. Poveikio asmens duomenų vertinimui atlikti gali būti pasitelkti išorės konsultantai,
specialistai, ekspertai (teisininkai, IT specialistai, saugumo ekspertai, etikos specialistai ir pan.), jeigu

Komitetui žmogiškųjų, laiko išteklių nepakanka tinkamam poveikio asmens duomenų apsaugai
vertinimui atlikti.
30. Atlikus poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, asmuo ar asmenys, atlikę poveikio
duomenų apsaugai vertinimą, užpildo poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ataskaitą, kurio
pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 3 priede. Panašių didelius pavojus keliančių duomenų
tvarkymo operacijų sekai išnagrinėti galima atlikti vieną poveikio asmens duomenų apsaugai
vertinimą.
31. Visais atvejais poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ataskaita tarnybiniu
pranešimu yra pateikiama Komiteto direktoriui ir/ar už sprendimo dėl vertinamos duomenų tvarkymo
operacijos priėmimą bei jo įgyvendinimą atsakingam asmeniui.
32. Komitetas atlieka nuolatinę peržiūrą, kad įvertintų, ar asmens duomenys tvarkomi laikantis
poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo, ypač tais atvejais, kai pakinta tvarkymo operacijų
keliamas pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.
33. Komitetas, prieš pradėdamas asmens duomenų tvarkymo operacijas (veiksmus), kurie gali
kelti didelį pavojų asmens duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, privalo konsultuotis su Valstybine
duomenų apsaugos inspekcija šiais atvejais:
33.1. jeigu poveikio duomenų asmens apsaugai vertinimo ataskaitoje yra nustatyta, kad asmens
duomenų tvarkymo veiksmai (operacijos) gali kelti didelį pavojų duomenų subjektų teisėms ir
laisvėms ir numatytos priemonės nesumažina šios rizikos iki priimtino lygio;
33.2. jeigu pareiga konsultuotis dėl tam tikrų rūšių duomenų tvarkymo operacijų (veiksmų)
įtvirtinta teisės aktuose arba šiose Taisyklėse.
34. Duomenų tvarkymo veiksmai, kurie gali sukelti didelį pavojų asmens duomenų subjektų
teisėms ir laisvėms, gali būti vykdomi tik tada, kai Komitetas visiškai ir tinkamai įgyvendina
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas, nurodymus ir priemonės, gautus
konsultavimosi procedūros metu.
35. Kai duomenų tvarkymo apimtis, pobūdis, kontekstas ir tikslas yra labai panašūs į asmens
duomenų tvarkymą, kurio poveikis asmens duomenų apsaugai buvo atliktas, galima iš naujo
nevertinti poveikio asmens duomenų apsaugai, o pasinaudoti dėl panašaus asmens duomenų
tvarkymo atliktu poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimu.
VI SKYRIUS
PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ
36. Komiteto direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo, sužinojęs apie asmens duomenų
saugumo pažeidimą, nedelsiant organizuoja pažeidimo tyrimą, kad būtų nustatytas pažeidimo
pobūdis, tipas (asmens duomenų konfidencialumo, vientisumo ir (arba) prieinamumo pažeidimas)
aplinkybės, apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius,
asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (asmens tapatybę patvirtinantys asmens
duomenys, specialių kategorijų asmens duomenys, prisijungimo duomenys ir (arba) asmens
identifikaciniai numeriai ir kt.) ir apimtis, tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės,
pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, imasi priemonių pažeidimui pašalinti ir (arba)
neigiamoms pažeidimo pasekmėms sumažinti bei atlieka atitinkamus veiksmus, numatytus šiame
Taisyklių skyriuje.
37. Komiteto direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad nepagrįstai nedelsiant
ir, jei įmanoma, ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie asmens duomenų saugumo
pažeidimą, apie tai būtų pranešta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų
saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai nepranešama per 72 valandas, pranešime nurodomos vėlavimo
priežastys. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikiamas Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos nustatyta tvarka.
38. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų
teisėms ir laisvėms (gali būti padarytas kūno sužalojimas, turtinė ar neturtinė žala, gali kilti

diskriminacija, būti pavogta ar suklastota tapatybė, būti padaryta finansinių nuostolių, pakenkta
reputacijai, prarastas asmens duomenų, kurie saugomi profesine paslaptimi, konfidencialumas,
padaryta didelė ekonominė ar socialinė žala, kai duomenų subjektai gali netekti galimybės naudotis
savo teisėmis ir laisvėmis ar jiems užkertamas kelias kontroliuoti savo asmens duomenis, gali būti
paviešinti specialių kategorijų, pažeidžiamų fizinių asmenų asmens duomenys ir (ar) asmens
duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas arba susijusias saugumo
priemones ir kt.) Komiteto direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad apie asmens
duomenų saugumo pažeidimą nepagrįstai nedelsiant būtų pranešta duomenų subjektui: duomenų
subjektui aiškia ir paprasta kalba aprašomas duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, nurodomas
duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos,
vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), aprašomos
tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi arba
pasiūlyta imtis, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, taip pat priemonės
galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti bei pagal galimybes atitinkamam fiziniam asmeniui
skirtos rekomendacijos, kaip sumažinti galimą neigiamą poveikį (pasikeisti prisijungimo
slaptažodžius neteisėtos prieigos prie asmens duomenų atveju ir kt.).
39. Apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui pranešti neprivaloma, jei:
39.1. Komitetas įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos
priemonės taikytos asmens duomenims, kuriems asmens duomenų saugumo pažeidimas turėjo
poveikio;
39.2. iš karto po asmens duomenų saugumo pažeidimo Komitetas ėmėsi priemonių, kuriomis
užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;
39.3. tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų. Tokiu atveju vietoj to apie asmens
duomenų saugumo pažeidimą paskelbiama viešai arba taikoma panaši priemonė, kuria duomenų
subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai.
40. Komiteto direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad būtų fiksuojami visi
asmens duomenų saugumo pažeidimų atvejai ir kaupiama informacija apie tokių pažeidimų
priežastis, jų poveikį ir pasekmes, priemones, kurių buvo imtasi, sprendimų dėl pranešimo
(nepranešimo) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir (ar) duomenų subjektui motyvus,
vėlavimo pateikti pranešimą priežastis bei kitokio pobūdžio informaciją, kuri leistų patikrinti, kaip
buvo laikomasi šio Taisyklių skyriaus nuostatų. Šiame punkte nurodyta informacija įrašoma Asmens
duomenų saugumo pažeidimų žurnale, kurio pavyzdinė forma nustatyta šių Taisyklių 2 priede.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Taisyklės skelbiamos Komiteto interneto svetainėje.
42. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę
bei periodišką, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Taisyklių peržiūrėjimą atsakingas duomenų apsaugos
pareigūnas, kuris, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių
atnaujinimą.
43. Komitetas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per 2 metus, vyksta Komiteto vykdomos
asmens duomenų tvarkymo veiklos atitikties Reglamentui, Taisyklėms bei kitiems asmens duomenų
apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams patikra. Už patikros vykdymą yra atsakingas asmens
duomenų apsaugos pareigūnas. Patikros rezultatai įforminami ataskaitoje, kurioje nurodomi nustatyti
trūkumai, jei tokie nustatyti, bei rekomendacijos, kaip trūkumus ištaisyti ar pagerinti asmens
duomenų tvarkymo veiklą.
44. Komitetas nustatyta tvarka vykdo Komiteto darbuotojų mokymus ir, esant galimybėms,
sudaro sąlygas Komiteto darbuotojų kvalifikacijai kelti asmens duomenų teisinės apsaugos srityje.
Už mokymų organizavimą atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas.

45. Komiteto darbuotojai su šiomis taisyklėmis supažindinami pasirašytinai. Už taisyklių
laikymosi priežiūrą ir kontrolę atsakingi Komiteto padalinių vadovai ir duomenų apsaugos
pareigūnas.
46. Už Taisyklių nuostatų pažeidimą Komiteto darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta
atsakomybė.
47. Esant prieštaravimams ar neatitikimams tarp Taisyklių ir Reglamento (ES) 2016/679),
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų teisės aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą yra vadovaujamasi pastaraisiais.
______________

Asmens duomenų tvarkymo Informacinės
visuomenės plėtros komitete prie Ūkio
ministerijos taisyklių
1 priedas
(Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalo forma)
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠŲ ŽURNALAS
Duomenų apsaugos pareigūnas – ____________________________________
(vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys)

Asmens
Eil. duomenų
Nr. tvarkymo
tikslas

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Duomenų
subjektų
kategorijos

Asmens
duomenų
kategorijos

Duomenų
gavėjų
kategorijos*

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Techninių ir
organizacinių
saugumo
priemonių
aprašymas

Duomenų
šaltiniai

Darbuotojai
(struktūriniai
Duomenų
padaliniai),
įvedimo,
atsakingi už
keitimo
asmens
data (datos)
duomenų
tvarkymą

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
* Kai taikoma, asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, įskaitant tos trečiosios valstybės arba tarptautinės
organizacijos pavadinimą, ir Reglamento (ES) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų
apsaugos priemonių dokumentai.
______________

Asmens duomenų tvarkymo Informacinės
visuomenės plėtros komitete prie Ūkio
ministerijos taisyklių
2 priedas
(Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalo forma)
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ ŽURNALAS

Darbuotojas
Pažeidimo
ar kitas
Pažeidimo
nustatymo
subjektas, Pažeidimo pradžia ir
data,
Eil.
pranešęs apie padarymo pabaiga,
valanda
Nr.
pažeidimą
data ir
pobūdis,
(minučių
(vardas,
vieta
tipas,
tikslumu)
pavardė,
aplinkybės
ir vieta
pareigos)

Duomenų
subjektų,
kurių
asmens
duomenų
saugumas
pažeistas,
kategorijos
ir apytikslis
skaičius

Tikėtinos
Asmens pažeidimo
duomenų, pasekmės
kurių
bei
saugumas pavojus
pažeistas,
fizinių
kategorijos asmenų
ir apimtis teisėms ir
laisvėms

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
______________

Informacija,
Informacija,
Priemonės,
ar apie
ar apie
kurių buvo Darbuotojas, pažeidimą
pažeidimą
imtasi
ar kitas
buvo
buvo
pažeidimui subjektas,
pranešta
pranešta
pašalinti ir
pašalinęs
Valstybinei
duomenų
(ar)
pažeidimą
duomenų
subjektui
neigiamoms
(vardas,
apsaugos
(-ams), ir
pažeidimo
pavardė, inspekcijai, ir
priimto
pasekmėms
pareigos)
priimto
sprendimo
sumažinti
sprendimo
motyvai
motyvai

Asmens duomenų tvarkymo Informacinės
visuomenės plėtros komitete prie Ūkio
ministerijos taisyklių
3 priedas
(Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo ataskaitos forma)
POVEIKIO ASMENS DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMO ATASKAITA
(data)
Priežastys, dėl kurių būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą
Planuojamos vykdyti veiklos aprašymas, jos tikslai ir planuojamos atlikti asmens duomenų
tvarkymo operacijos. Paaiškinimas, kodėl būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą. Jei reikia,
prie formos pridedami susiję dokumentai.
1.

2. Asmens duomenų tvarkymo aprašymas
Aprašomi asmens duomenų rinkimo, naudojimo, saugojimo ir naikinimo veiksmai, nurodoma,
iš kokių šaltinių bus renkami duomenys, kam bus teikiami (galima pateikti asmens duomenų tvarkymo
veiksmų schemą). Aprašoma, kokie asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali kelti pavojų fizinių
asmenų teisėms ir laisvėms.

Aprašomas tvarkymo mastas: kokių kategorijų asmens duomenys bus tvarkomi; ar bus tvarkomi
specialių kategorijų asmens duomenys arba duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir
nusikalstamas veikas; kiek duomenų, kaip dažnai bus renkama ir naudojama; kaip ilgai bus saugomi
asmens duomenys; nurodomas apytikslis duomenų subjektų skaičius bei geografinė duomenų tvarkymo
aprėptis.

Aprašomas duomenų tvarkymo pobūdis: kokio pobūdžio santykiai sieja Jūsų įmonę su duomenų
subjektais; ar duomenų subjektai turės galimybę kontroliuoti duomenų tvarkymą; ar duomenų subjektai
gali numatyti, kad jų asmens duomenys bus tvarkomi šiuo būdu; ar bus tvarkomi vaikų ir kitų
pažeidžiamų asmenų duomenys; įvertinama, ar toks duomenų tvarkymas yra saugus; ar duomenų
tvarkymo technologijos yra naujos, ar egzistuojančios technologijos bus panaudotos kitokiu būdu; koks
yra technologijų išsivystymo lygis šioje srityje; ar yra kokių nors visuomeninių ar pan. problemų ar
klausimų, į kuriuos būtina atsižvelgti; nurodoma, ar yra įsipareigojimas laikytis patvirtinto elgesio
kodekso ar patvirtinto sertifikavimo mechanizmo.

Aprašomi asmens duomenų tvarkymo tikslai: kokį rezultatą siekiama gauti; kokį poveikį tai
turės fiziniams asmenims; kokia yra tokio duomenų tvarkymo nauda Jūsų įmonei bei kitiems asmenims.

3. Konsultacijos
Aprašoma, kaip planuojama sužinoti suinteresuotų asmenų nuomonę arba pagrindžiama, kodėl
to daryti nebūtina: kokių asmenų nuomonę planuojama gauti; kokie asmenys bus pasitelkti Jūsų įmonėje,
ar bus pasitelkti duomenų tvarkytojai; ar planuojama konsultuotis su duomenų saugos ekspertais ar
kitokių sričių ekspertais.

4. Būtinumo ir proporcingumo įvertinimas
Aprašomas asmens duomenų tvarkymo teisėtumas ir tvarkymo proporcingumas: nurodomas
teisėto tvarkymo pagrindas; įvertinama, ar tvarkant asmens duomenis bus pasiektas Jūsų tikslas; ar tą
patį rezultatą įmanoma pasiekti kitokiu būdu; kokiu būdu bus išvengta veiklos sutrikimų; kaip bus
užtikrinta duomenų kokybė ir įgyvendintas duomenų kiekio mažinimo principas; kokia informacija bus
pateikta duomenų subjektams; kaip Jūsų įmonė planuoja įgyvendinti duomenų subjektų teises; kokiu
būdu bus užtikrinta, kad duomenų tvarkytojas laikytųsi reikalavimų; kokiu būdu bus užtikrintas į
užsienio valstybes teikiamų asmens duomenų saugumas.

5. Pavojų nustatymas ir įvertinimas
Aprašomas pavojaus ir poveikio
fiziniam asmeniui pobūdis. Jei būtina,
aprašoma susijusi verslo rizika.

Žalos
tikimybė
Mažai tikėtina,
tikėtina ar labai
tikėtina

Žalos
sunkumas
Minimali,
reikšminga ar
sunki

Bendra
s pavojaus
lygis
Žemas,
vidutinis ar
aukštas

6. Priemonių sumažinti nustatymas
Nurodomos papildomos priemonės, kurių galima imtis siekiant sumažinti ar panaikinti aukšto ar
vidutinio lygio pavojus.
Pavojus
Priemonės
Priemonės
Likęs
Priemonė
sumažinti ar pašalinti
pritaikymo
pavojus
patvirtinta
pavojų
rezultatas
Pašalinta,
Žemas,
Taip, ne
sumažinta,
vidutinis ar
priimtina rizika
aukštas

7. Išvados ir sprendimai
Nurodomos
priemonės ir įvardijamas
likęs pavojus
Priemonės
patvirtintos:
Likęs pavojus
pripažintas priimtina rizika:

Vardas, pavardė, data,
parašas

Pastabos
Įtraukti numatytas priemones į
veiklos planą, nustatant atlikimo
terminą ir atsakingus asmenis
Jei priimtina rizika pripažintas
aukšto lygio pavojus priimtinas,
privaloma kreiptis dėl išankstinės
konsultacijos į Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją

Duomenų apsaugos pareigūno nuomonė
Duomenų apsaugos pareigūno nuomonė turi būti pateikta dėl asmens duomenų tvarkymo
teisėtumo, planuojamų priemonių pavojams mažinti ar pašalinti bei dėl galimybės toliau tvarkyti asmens
duomenis.
Nurodoma duomenų apsaugos pareigūno nuomonė:

Vardas, pavardė, data, parašas
Nurodoma, ar atsižvelgta į duomenų apsaugos pareigūno nuomonę
Jeigu atmesta, pagrindžiama, kodėl.

Vardas, pavardė, data, parašas

Gautos kitų asmenų nuomonės
Trumpai aprašomos kitų asmenų nuomonės ir nurodoma, ar į jas atsižvelgta. Jeigu sprendimas
skiriasi nuo susijusių asmenų nuomonės, pagrindžiama, kodėl.

Vardas, pavardė, data, parašas
Už šio poveikio duomenų apsaugai vertinimo priežiūrą paskirtas atsakingas asmuo
Pastaba. Duomenų apsaugos pareigūnas turi prižiūrėti asmens duomenų tvarkymo atitiktį
Poveikio duomenų apsaugai vertinime nurodytoms išvadoms ir sprendimams.

Vardas, pavardė, data, parašas

