
1

turinys

Įžanga  ....................................................................................................................................................................................5

1.  Įmonės Darbai, siekiant pritaikyti asmens Duomenų 
 apsaugos regLamentĄ  .................................................................................................................................7
 1.1.  pagrindiniai asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai  .................................7
 1.2.  duomenys, pripažįstami asmens duomenimis  ................................................................................ 10
 1.3.  svarbiausios sąvokos  ................................................................................................................................. 13
 1.4.  Asmens duomenų rinkimo bei saugojimo etapai  ........................................................................... 14
 1.5.  Įsakymas dėl asmens, atsakingo už asmens 
  duomenų apsaugą, skyrimo (pavyzdys)  ............................................................................................. 16
 1.6.  Įmonėje saugomų ir tvarkomų asmens 
  duomenų revizijos darbalapis (pavyzdys)  .......................................................................................... 17
 1.7.  darbuotojų supažindinimas su įmonėje priimtomis tvarkomis, 
  susijusiomis su asmens duomenų apsauga (pavyzdys)  ................................................................ 18

2.  privaLomos ir rekomenDuojamos poLitikos bei tvarkos  ........................................... 19
 2.1.  Įmonės asmens duomenų apsaugos politika  ................................................................................... 20
 2.2.  darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika  ......................................................................... 24
 2.3. Interneto svetainės privatumo politika  ............................................................................................... 27
 2.4.  Interneto parduotuvės privatumo politika  ........................................................................................ 32
 2.5.  Interneto svetainės slapukų (cookies) naudojimo politika  ........................................................... 39

3.  sutartys, ĮvairŪs susitarimai ir pranešimai, suDaromi 
 užtikrinant asmens  Duomenų apsaugĄ  ................................................................................... 42
 3.1.  darbo sutarties nuostatos dėl asmens duomenų saugumo užtikrinimo  ............................... 43
 3.2.  pranešimas el. naujienlaiškių gavėjams, 
  prašant sutikimo toliau el. paštu siųsti naujienas  ............................................................................ 44
 3.3.  pranešimas įmonėms partnerėms, kad įsipareigojama laikytis 
  privalomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų  ..................................................................... 47
 3.4.  pranešimas fi ziniams asmenims, kad įsipareigojama laikytis privalomų 
  asmens duomenų apsaugos reikalavimų  ........................................................................................... 52
 3.5.  susitarimas dėl konfi dencialios informacijos neatskleidimo  ...................................................... 53
 3.6.  Vykdant sutartį gautų asmens duomenų grąžinimo 
  (sunaikinimo) aktas  ..................................................................................................................................... 59
 

asmens Duomenų apsauga – 
darbo tvarkos, rekomendacijos ir 

pavyzdžiai



2

Asmens duomenų ApsAugA – darbo tvarkos, rekomendacijos ir pavyzdžiai

4.  Duomenų subjekto teikiamų prašymų,  
 skunDų ir kitų Dokumentų pavyzDinės formos  ................................................................. 62
 4.1.  prašymas susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis  ........................................................... 63
 4.2.  prašymas ištaisyti (patikslinti) tvarkomus asmens duomenis  ..................................................... 64
 4.3.  prašymas ištrinti tvarkomus asmens duomenis  ............................................................................... 65
 4.4.  prašymas perkelti kitam duomenų valdytojui  
  tvarkomus asmens duomenis  ................................................................................................................. 66
 4.5.  duomenų valdytojo pranešimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  
  apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojama forma  .................................. 67
 4.6.  skundo, teikiamo Valstybinei duomenų apsaugos tarnybai dėl netinkamo  
  asmens duomenų tvarkymo, rekomenduojama forma  ................................................................ 73
 4.7.  duomenų valdytojo atsakymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  
  dėl duomenų subjekto išreikšto prašymo rekomenduojama forma  ........................................ 78
 4.8.  Valstybinių institucijų, įgyvendinančių asmens duomenų tvarkymo procesų  
  priežiūros ir kontrolės funkcijas, rekvizitai ir kontaktiniai duomenys ....................................... 80

5.  atsakomybė už asmens Duomenų rinkimo, tvarkymo  
 bei saugojimo tvarkos pažeiDimus  ................................................................................................ 81

LeiDinio prieDai:
–  bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (2016-04-27 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)  ..................................................................................................................................................... 85

–  Lr asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (2018-06-30 LR Seimo  
priimta įstatymo redakcija) ........................................................................................................................................149

–  pasiruošimas taikyti bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą  
(2017-05-25 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacija)  .................................................159

–  Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinės taisyklės  
(2018-07-09 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus  
įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E))  ......................................................................................................................................164

–  Leidimų perduoti asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms  
organizacijoms išdavimo tvarkos aprašas (2018-07-18 Valstybinės  
duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas Nr. 1T-68(1.12.E))  ..................................................169

–  pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo  
valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašas  
(2018-07-27 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus  
įsakymas Nr. 1T-72(1.12.E))  ......................................................................................................................................172

–  Duomenų subjekto teisių gauti informaciją, susipažinti su asmens  
duomenimis, reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis ir apriboti  
jų tvarkymą įgyvendinimo, kai duomenų subjektas šias teises  
įgyvendina per valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tvarkos  
aprašas (2018-07-30 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus  
įsakymas Nr. 1T-73(1.12.E))  ......................................................................................................................................174


