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1. TAISYKLIŲ TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS  

1.1. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos tvarkant Duomenų 

subjekto duomenis automatiniu ir neautomatiniu būdu, tvarkant asmens duomenų susistemintas 

rinkmenas, reguliuoja fizinių asmenų (toliau - Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo 

tikslus, nustato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, įstaigos darbuotojų teises, pareigas 

ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos 

priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus. 

1.2. Asmens duomenų saugumo ir įgyvendinamų asmens duomenų saugumo priemonių 

reikalavimus nustato:  

1.2.1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau - ADTAĮ); 

1.2.2. 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentas 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo; 

1.2.3. siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, taip pat yra rekomenduojama 

vadovautis Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001:2013, LST ISO/IEC 27002:2014 ir kitais 

Lietuvos bei tarptautiniais standartais reglamentuojančiais informacijos (duomenų) saugumą; 

1.2.4. ir kiti teisės aktai, susiję su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga. 

2. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

2.1. Įstaiga – VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras (toliau - Įstaiga ar Duomenų valdytojas)  kodas 

191847935, buveinės adresas Pramonės g. 15A, Šiauliai.  

2.2. Asmens duomenys (arba Ypatingi asmens duomenys) – bet kokia informacija apie fizinį 

asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis 

asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, 

kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto 

identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, 

ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

2.3. 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; 

2.4. Duomenų tvarkymo apribojimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti 

jų tvarkymą ateityje;  

2.5. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens 

duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 

aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens 

darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, 

patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;  

2.6. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita 

įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio 

duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti ES arba LR teisės, duomenų valdytojas arba 

konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti ES arba LR teise; 

2.7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita 

įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis (sveikatos priežiūros įstaigos 

darbuotojai nėra laikomi duomenų tvarkytojais. Duomenų tvarkytojais laikomi juridiniai asmenys 
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ar savarankiškai paslaugas atliekantys fiziniai asmenys, teikiantys kaip kad informacinių sistemų ir 

(ar) kompiuterizuotų darbo vietų priežiūros, interneto svetainės priežiūros, serverių nuomos 

paslaugas, įvairūs įstaigos samdomi ar įstaigoje dirbantys subrangovai ir pan.);  

2.8. Duomenų gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, 

kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios 

institucijos, kurios pagal ES arba LR teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų 

tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi 

taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;  

2.9. Trečioji šalis – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri 

nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems 

tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens 

duomenis; 

2.10. Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas 

tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais 

veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;  

2.11. 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;  

2.12. Sveikatos duomenys – asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens 

sveikata, įskaitant duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją 

apie to fizinio asmens sveikatos būklę;  

2.13. Įstaiga (įmonė) – bet kokios teisinės formos ekonomine veikla užsiimantis fizinis arba 

juridinis asmuo, įskaitant reguliaria ekonomine veikla užsiimančias ūkines bendrijas arba 

susivienijimus; 

2.14. Priežiūros institucija – valstybės įsteigta nepriklausoma valdžios institucija - atsakinga už 

reglamento taikymo stebėseną, kad būtų apsaugotos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės 

tvarkant duomenis ir sudarytos palankesnės sąlygos laisvam asmens duomenų judėjimui Sąjungoje; 

2.15. Biometriniai duomenys – po specialaus techninio apdorojimo gauti asmens duomenys, 

susiję su fizinio asmens fizinėmis, fiziologinėmis arba elgesio savybėmis, pagal kurias galima 

konkrečiai nustatyti arba patvirtinti to fizinio asmens tapatybę, kaip antai veido atvaizdai arba 

daktiloskopiniai duomenys; 

2.16. Pseudonimų suteikimas – asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys 

nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, 

jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei 

organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio 

tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. 

3. TAIKYMO SRITIS IR SUBJEKTAI 

3.1. Taisyklės taikomos:  

3.1.1. Duomenų valdytojui – sveikatos priežiūros įstaigai, tvarkančiai asmens duomenis 

automatiniu būdu (informacinių technologijų priemonėmis) ir neautomatiniu būdu 

susistemintose rinkmenose (pvz., popierinėse ligos istorijose, ambulatorinėse kortelėse, 

sąrašuose, kartotekose, bylose, sąvaduose ir pan.). Šių Taisyklių reikalavimai privalomi 

visiems įstaigos darbuotojams; 

3.1.2. Duomenų tvarkytojams – juridiniams ar fiziniams asmenims, duomenų valdytojo 

įgaliotiems tvarkyti asmens duomenis.  
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4. ATSAKINGO ASMENS AR PADALINIO SKYRIMAS 

4.1. Duomenų valdytojo vadovas paskiria už duomenų apsaugą atsakingą asmenį (-is) ar 

padalinį (-ius); 

4.2. Už duomenų apsaugą atsakingo asmens ar padalinio funkcijos: 

4.2.1. supažindinti įstaigos darbuotojus ir / ar atsakingus asmenis su įstaigos vadovo 

įsakymais reglamentuojančiais duomenų apsaugą ir tvarkymą bei prižiūrėti šių įsakymų 

vykdymą; 

4.2.2. viešai skelbti apie duomenų valdytojo atliekamus duomenų tvarkymo veiksmus 

įstaigoje; 

4.2.3. prižiūrėti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymo, reglamento ir kitų teisės 

aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatų; 

4.2.4. informuoti ir bendradarbiauti su įstaigos duomenų apsaugos pareigūnu (jei toks yra 

paskirtas); 

4.2.5. kontroliuoti, kaip duomenų valdytojo darbuotojai tvarko asmens duomenis; 

4.2.6. teikti siūlymus, išvadas duomenų valdytojui dėl duomenų apsaugos ir duomenų 

tvarkymo priemonių nustatymo, prižiūrėti, kaip šios priemonės įgyvendinamos ir naudojamos; 

4.2.7. nedelsiant imtis priemonių pašalinti asmens duomenų tvarkymo pažeidimus; 

4.2.8. supažindinti darbuotojus, įgaliotus tvarkyti asmens duomenis, su įstatymo, reglamento 

ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis; 

4.2.9. padėti duomenų subjektams įgyvendinti jų teises; 

4.2.10. raštu informuoti  įstaigos duomenų apsaugos pareigūną (jei toks yra paskirtas), jeigu 

nustato, kad duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis pažeisdamas įstatymo, reglamento ir 

kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas, ir jeigu atsisako pašalinti 

šiuos pažeidimus. 

4.3. Duomenų valdytojas privalo suteikti už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui (-ims) ar 

padaliniui (-iams) išsamią informaciją apie numatomą asmens duomenų tvarkymą, ketinamas 

naudoti automatines asmens duomenų tvarkymo priemones ir nustatyti protingą terminą išvadai dėl 

numatomo asmens duomenų tvarkymo pateikti. 

4.4. Duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas už duomenų apsaugą atsakingam asmeniui (-

ims) ar padaliniui (-iams) savarankiškai atlikti šiose taisyklėse numatytas jo (-jų) funkcijas. 

5. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR JŲ PASIRINKIMAS  

5.1. Duomenų valdytojas, pasitelkdamas duomenų tvarkytojus, sudaro jų sąrašą, su duomenų 

tvarkytojais sudaroma rašytinė asmens duomenų tvarkymo sutartis, susijusi su asmens duomenų 

tvarkymu.   

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI  

6.1. Tvarkant asmens duomenis laikomasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Už 

Duomenų subjektų duomenų rinkimą, priežiūrą ir atnaujinimą įstaigoje, atsako Direktoriaus 

įsakymu paskirti atsakingi asmenys, padaliniai ir asmenys dirbantys su asmens duomenimis; 

6.2. Įstaiga tvarko tik tokius asmens duomenis ir tik tokiems tikslams pasiekti, kurie reikalingi ar 

būtini įstaigos veikloje arba to reikalauja teisės aktai; 

6.3. Tvarkomų asmens duomenų rūšių ir duomenų tvarkymo tikslų sąrašas yra paruošiamas 

atskira tvarka, nurodant tvarkomų duomenų saugojimo laikotarpius; 
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6.4. Asmens duomenys yra tvarkomi apie tai informavus duomenų subjektą ir gavus jo sutikimą 

arba jeigu to reikalauja teisinė prievolė ar teisėti interesai. 

7. SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJĘ PRINCIPAI 

7.1. Asmens duomenys turi būti: 

7.1.1. duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, 

sąžiningumo ir skaidrumo principas);  

7.1.2. 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, nėra laikomas 

nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);  

7.1.3. adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi 

(duomenų kiekio mažinimo principas); 

7.1.4. 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);  

7.1.5. 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, 

įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant apsaugoti duomenų 

subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas); 

7.1.6. 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); 

7.1.7. duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi 6 dalies, ir turi sugebėti 

įrodyti, kad jos laikomasi (atskaitomybės principas). 

7.2. Asmens duomenų saugojimo terminai įstaigoje nustatomi pagal LR asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymą (toliau – ADTAĮ), bei kitus duomenų saugojimo teisės aktus. Asmens 

duomenys saugomi tokia forma, tik ta apimtimi ir tiek laiko, kad duomenų subjektų tapatybę būtų 

galima nustatyti tiek, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti ir ne ilgiau, negu to reikia 

tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi. Kai asmens duomenys 

nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie turi būti sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų 

nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams. Šiuos asmens duomenų saugojimo 

terminus kartu su duomenų tvarkymo tikslais, atskiroje formoje nustato Įstaigos vadovas arba už 

asmens duomenis atsakingas asmuo, kurį paskyrė Įstaigos vadovas. 

7.3. Asmens duomenų saugojimo terminas gali būti: 

7.3.1. a) konkretus (pvz., 1 metai nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo); arba 

7.3.2. b) apibrėžtas tam tikrų aplinkybių atsiradimu ar išnykimu (pvz., 1 metai nuo sutarties 

galiojimo pabaigos). 
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8. TVARKYMO TEISĖTUMAS 

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

tokiu mastu, kokiu ji yra taikoma:  

8.1.1. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar 

keliais konkrečiais tikslais;  

8.1.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, 

arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 

8.1.3. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė 

prievolė; 

8.1.4. tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito 

fizinio asmens interesus; 

8.1.5. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba 

vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas; 

8.1.6. 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. 

9. SUTIKIMO SĄLYGOS 

9.1. Duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, duomenų valdytojas privalo įrodyti, kad duomenų 

subjektas davė sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Tačiau sutikimas negali būti 

tinkamas teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis, kai įstatymai draudžia tvarkyti tam tikrus 

duomenis. 

9.2. Jeigu duomenų subjekto sutikimas duodamas rašytiniu pareiškimu, susijusiu ir su kitais 

klausimais, prašymas duoti sutikimą pateikiamas tokiu būdu, kad jis būtų aiškiai atskirtas nuo kitų 

klausimų, pateiktas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Sutikimas 

turėtų būti duodamas aiškiu aktu patvirtinant, kad yra suteiktas laisva valia, konkretus, informacija 

pagrįstas ir vienareikšmis nurodymas, kad duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi su juo 

susiję asmens duomenys, pavyzdžiui raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis. Tai gali būti 

atliekama įvairiomis įstaigos pasirinktomis formomis pvz.: pažymint langelį interneto svetainėje, 

atliekant registraciją pas darbuotoją internetinėje svetainėje ar pasirenkant informacinės 

visuomenės paslaugas, joms taikomus techninius parametrus ar kitu pareiškimu arba poelgiu, iš 

kurio aiškiai matyti tame kontekste, kad duomenų subjektas sutinka su siūlomu jo asmens duomenų 

tvarkymu. Kai duomenys tvarkomi ne vienu tikslu, sutikimas turėtų būti duotas dėl visų duomenų 

tvarkymo tikslų. Jeigu duomenų subjekto sutikimo prašoma elektroniniu būdu, prašymas prašymas 

turi būti - aiškus, glaustas ir bereikalingai nenutraukiantis naudojimosi paslauga, dėl kurios 

prašoma sutikimo. 

9.3. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas 

nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą turi būti 

taip pat lengva kaip jį duoti. 

9.4. Vertinant, ar sutikimas duotas laisva valia, labiausiai atsižvelgiama į tai, ar sutarties 

vykdymui, įskaitant paslaugos teikimą, yra nustatyta sąlyga, kad turi būti duotas sutikimas tvarkyti 

asmens duomenis, kurie nėra būtini tai sutarčiai vykdyti. 

https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/informacines-visuomenes-paslaugos-1/informacines-visuomenes-paslaugu-samprata
https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/informacines-visuomenes-paslaugos-1/informacines-visuomenes-paslaugu-samprata
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9.5. Vaiko asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jei vaikas yra bent 16 metų 

amžiaus. Kai vaikas yra jaunesnis nei 16 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu tą 

sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido vaiko tėvų pareigų turėtojas, ir tokiu mastu, kokiu 

duotas toks sutikimas ar leidimas. 

9.6. Jeigu neįmanoma asmens duomenų rinkimo metu galutinai nustatyti, kad duomenys bus 

tvarkomi mokslinių tyrimų tikslais, tai duomenų subjektui suteikiama galimybę duoti sutikimą dėl 

tam tikrų mokslinių tyrimų sričių, laikantis pripažintų mokslinių tyrimų srities etikos standartų. 

Duomenų subjektai turi galimybę duoti sutikimą tik dėl tam tikrų tyrimų sričių arba tyrimų projektų 

dalių tiek, kiek tai leidžiama pagal numatytą tikslą. 

9.7. Kiekvienam Įstaigos Asmens duomenų tvarkymo tikslui, nurodomos Asmens duomenų 

sutikimo ir atsisakymo sąlygos. 

9.8. Vadovaujantis ADTAĮ, asmens duomenis galima tvarkyti remiantis ne tik duomenų 

subjekto sutikimu, bet ir kitais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais: 

9.8.1. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 

9.8.2. pagal įstatymus duomenų valdytojas yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis; 

9.8.3. siekiama apsaugoti duomenų subjekto esminius interesus; 

9.8.4. įgyvendinami oficialūs įgaliojimai, įstatymais ir kitais teisės aktais suteikti valstybės 

bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami 

asmens duomenys; 

9.8.5. reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis 

asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; 

9.8.6. toks tvarkymas yra būtinas darbo ar valstybės tarnybos tikslais duomenų valdytojo 

teisėms ir prievolėms darbo teisės srityje įgyvendinti įstatymų nustatytais atvejais; 

9.8.7. reikia apsaugoti duomenų subjekto arba kito asmens esminius interesus, kai duomenų 

subjektas nepajėgia duoti sutikimo dėl fizinės negalios arba yra neveiksnus; 

9.8.8. asmens duomenis tvarko savo veikloje fondas, asociacija ar kita ne pelno organizacija 

politiniais, filosofiniais, religiniais ar su profesinėmis sąjungomis susijusiais tikslais, jei 

tvarkomi asmens duomenys yra susiję tik su šios organizacijos nariais arba su asmenimis, kurie 

nuolat kitaip dalyvauja jos veikloje dėl šios organizacijos siekiamų tikslų. Šie asmens 

duomenys negali būti teikiami trečiajam asmeniui be duomenų subjekto sutikimo; 

9.8.9. duomenų subjektas asmens duomenis paskelbė viešai; 

9.8.10. įstatymų nustatytais atvejais būtina užkirsti kelią nusikalstamoms ar kitoms 

neteisėtoms veikoms arba būtina jas tirti; 

9.8.11. jie yra reikalingi bylai nagrinėti teisme; 

9.8.12. įstatymai įpareigoja duomenų valdytoją tvarkyti tokius duomenis; 

9.8.13. jeigu tokia teisė yra nustatyta šiame ir kituose įstatymuose; 

9.8.14. atliekant mokslinį arba statistinį tyrimą ADTAĮ 12 ir 13 straipsniuose nustatytais 

atvejais; 

9.8.15. valstybės, žinybiniuose registruose, jeigu jie yra įteisinti Valstybės registrų įstatymo 

nustatyta tvarka, ir informacinėse sistemose, jeigu jos yra įteisintos teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.8.16. juridiniams asmenims, kurių veikla susijusi su paskolų teikimu ir skolų išieškojimu, 

draudimu ar lizingo (finansinės nuomos) verslu, taip pat sveikatos apsaugos ir socialinio 

draudimo bei kitų socialinę paramą teikiančių ir administruojančių institucijų ir švietimo 

įstaigų, mokslo ir studijų institucijų veikloje. Šiame punkte nurodyti juridiniai asmenys asmens 

kodą gali naudoti tik tuo tikslu, kuriuo jis buvo gautas, ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina 

teisėtam ir apibrėžtam asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti; 

9.8.17. įstatymų nustatytais atvejais tvarkant įslaptintus duomenis. 
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10. SUTIKIMO GAVIMO PRAŠYMO IŠ DUOMENŲ SUBJEKTO NUOSTATOS 

10.1. Šios nuostatos galioja kiekvienai tiek elektroninei tiek ir popierinei ar kitokiai sutikimo 

formai, kurios pagalba Duomenų valdytojas nori gauti Duomenų subjekto sutikimą naudoti jo 

duomenis. Sutikimas iš nepilnamečių, turi būti suderintas su nepilnamečio asmens, tėvais, globėjais 

ar rūpintojais. Būtina atkreipti dėmesį, kad sutikimo formoje atsispindėtų visi be išimties 

reikalavimai: 

10.1.1. sutikimas turi būti atskirtas nuo bendrųjų sąlygų ir aiškiai atkreipti asmenų dėmesį; 

10.1.2. naudoti aiškią, tiesioginę kalbą; 

10.1.3. naudoti paprastą stilių, kurį lengvai suprastų tikslinė auditorija; 

10.1.4. nenaudoti techninio ar teisinio žargono bei painių terminologijų; 

10.1.5. naudoti nuoseklią kalbą ir metodus tarp skirtingų sutikimo pasirinkimo galimybių; 

10.1.6. prašymai dėl sutikimo turi būti glausti ir konkretūs, vengti netikslių ir bendro 

pobūdžio formuluočių. 

11. SPECIALIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

11.1. Įstaigoje 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, duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Ši dalis netaikoma, jei 

taikoma viena iš toliau nurodytų sąlygų: 

11.1.1. duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar 

keliais nurodytais tikslais; 

11.1.2. tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų valdytojas arba duomenų subjektas galėtų 

įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje, 

kiek tai leidžiama ES arba LR teisėje arba pagal LR teisę sudaryta kolektyvine sutartimi, 

kuriuose nustatytos tinkamos duomenų subjekto pagrindinių teisių ir interesų apsaugos 

priemonės; 

11.1.3. 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; 

11.1.4. tvarkomi asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs 

viešai; 

11.1.5. tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, remiantis 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; 

11.1.6. 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 teise arba pagal sutartį su sveikatos priežiūros specialistu; 

11.1.7. 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 teise, kurioje numatomos tinkamos ir konkrečios priemonės duomenų 

subjekto teisėms ir laisvėms apsaugoti, visų pirma profesinė paslaptis. 
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12. KONFIDENCIALUMAS IR SAUGUMAS 

12.1. Įstaiga privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti 

asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo, bet 

kokio kito neteisėto tvarkymo. Įstaigos darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti 

paslaptyje, bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino 

vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų 

teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principo darbuotojai turi laikytis pasitraukus ir  pasibaigus 

darbo santykiams. 

12.2. Darbuotojai automatiniu būdu tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jiems suteikiama 

prieigos teisė prie atitinkamos informacinės sistemos. Prieiga prie asmens duomenų gali būti 

suteikta tik tam asmeniui, kuriam Asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti. Darbo 

santykiams pasibaigus, Darbuotojui prieigos prie registrų ir kitų programų teisės panaikinamos. 

12.3. Darbuotojai gali perduoti dokumentus, kuriuose nurodyti Asmens duomenys, tik tiems 

Darbuotojams, kurie pagal pareigas ar atskirus pavedimus turi teisę dirbti su asmens duomenimis. 

12.4. Duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su įstaigoje tvarkomais asmens duomenimis 

galintys susipažinti darbuotojai pasirašytinai saugo asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens 

duomenys neskirti skelbti viešai. Konfidencialumo susitarimai laikomi darbuotojų asmens bylose. 

12.5. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai turi užkirsti kelią atsitiktiniam 

ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat, bet kokiam kitam 

neteisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus tinkamai ir saugiai, bei vengiant nereikalingų kopijų 

darymo. Įstaigos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinamos 

tokiu būdu, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.  

12.6. Skaitmeniniuose įrenginiuose esančios skaitmeninės informacijos bylos ir jose esantys 

asmens duomenys, bei pacientų dokumentai, jų kopijos ir bylos saugomi šių Taisyklių 32 skyriuje 

"SAUGUMO POLITIKA. TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS"  

nustatyta tvarka. 

12.7. Įvykus asmens duomenų apsaugos pažeidimui, atsakingas už Įstaigos tvarkomų asmens 

duomenų apsaugą asmuo per 72 valandas apie tokį pažeidimą praneša LR Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai. Įstaiga nepraneša apie pažeidimą LR Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai, jeigu asmens duomenų saugumo pažeidimas nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir 

laisvėms. 

13. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

13.1. Įstaigos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis asmens duomenys tvarkomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir laikantis 

kituose teisės aktuose bei įstaigos “Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėse" 

(politikoje) nustatyta tvarka. 

13.2. Įstaigos darbuotojų asmens duomenis tvarko atsakingas įstaigos vadovo paskirtas 

darbuotojas ar asmuo, vykdantis personalo administravimo funkcijas.   

13.3. Įstaigos darbuotojų asmens bylos ir pretendentų į šias pareigas dokumentai bei jų kopijos, 

finansavimo, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės bylos, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra 

asmens duomenų, saugomos  rakinamoje  patalpoje ar saugiose informacinėse sistemose, duomenų 

bazėse ir saugomi šių Taisyklių 33 skyriuje "SAUGUMO POLITIKA. TECHNINĖS ASMENS 

DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS" nustatyta tvarka. Šie duomenys tretiesiems asmenims 

susipažinti teikiami tik tais atvejais, kai tą leidžia įstatymai ir kiti teisės aktai.  
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13.4. Įstaigos darbuotojų sąrašai su darbuotojų asmens duomenimis naudojami tik darbo tikslais ir 

jie laikomi rakinamoje patalpoje arba saugiose informacinėse sistemose. Priėjimą gali turėti tik 

atsakingi darbuotojai.   

13.5. Įstaigos darbuotojai, pasikeitus jų asmens duomenims, informuoja apie tai atsakingą už 

asmens duomenų apsaugą įstaigos darbuotoją ir/ar asmenį, vykdantį personalo administravimo 

funkciją, o šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikslina ir atnaujina duomenis darbuotojų asmens 

bylose bei tam skirtose informacinėse sistemose bei duomenų bazėse.  

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS. SKAIDRUMAS IR SĄLYGOS 

14. SKAIDRUS INFORMAVIMAS, PRANEŠIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTO 

NAUDOJIMOSI SAVO TEISĖMIS SĄLYGOS 

14.1. Duomenų valdytojas imasi tinkamų priemonių, kad visą informaciją ir visus pranešimus, 

susijusius su duomenų tvarkymu, duomenų subjektui pateiktų glausta, skaidria, suprantama ir 

lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, ypač jei informacija yra konkrečiai skirta vaikui. 

Informacija pateikiama raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant, prireikus, elektronine forma. 

Duomenų subjekto prašymu informacija gali būti suteikta žodžiu, jeigu duomenų subjekto tapatybė 

įrodoma kitomis priemonėmis. Duomenų subjekto sutikimas gaunamas ir fiksuojamas raštu arba 

kitomis, tame tarpe ir elektroninėmis priemonėmis. 

14.2. Duomenų valdytojas sudaro palankesnes sąlygas naudotis duomenų subjekto teisėmis 

susipažinti su duomenimis. Duomenų valdytojas neatsisako imtis veiksmų pagal duomenų subjekto 

prašymą pasinaudoti teisėmis susipažinti su duomenimis, nebent duomenų valdytojas įrodo, kad jis 

negali nustatyti duomenų subjekto tapatybės. 

14.3. 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 susipažinti su duomenimis. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 

dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Duomenų valdytojas per vieną 

mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas 

vėlavimo priežastis. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, 

informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, 

kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip. 

14.4. 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. 

14.5. Visa teikiama informacija ir visi pranešimai bei visi veiksmai susiję su duomenų 

supažindinimu yra nemokami. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba 

neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, duomenų valdytojas gali:  

14.5.1. imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar 

veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba  

14.5.2. gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.  

14.6. Duomenų valdytojui tenka pareiga įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba 

neproporcingas. 

14.7. Kai duomenų valdytojas turi pagrįstų abejonių dėl prašymą pateikusio fizinio asmens 

tapatybės, duomenų valdytojas gali paprašyti pateikti papildomos informacijos, reikalingos norint 

patvirtinti duomenų subjekto tapatybę. 
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14.8. Informacija, kuri duomenų subjektams turi būti teikiama, gali būti teikiama su 

standartizuotomis piktogramomis siekiant, kad numatomas duomenų tvarkymas būtų prasmingai 

apibendrintas lengvai matomu, suprantamu ir aiškiai įskaitomu būdu. Kai piktogramos pateikiamos 

elektronine forma, jos turi būti kompiuterio skaitomos. 

14.9. Duomenų subjektas privalo Duomenų valdytojui pateikti išsamius ir teisingus Duomenų 

subjekto Asmens duomenis bei informuoti apie atitinkamus Duomenų subjekto Asmens duomenų 

pasikeitimus. Įstaiga nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir/ar tretiesiems 

asmenims dėl to, jog Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius savo Asmens 

duomenis arba tinkamai ir laiku neinformavo apie jų pasikeitimus. 

INFORMAVIMAS IR TEISĖ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS 

15. INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA, KAI ASMENS DUOMENYS 

RENKAMI IŠ DUOMENŲ SUBJEKTO 

15.1. Kai iš duomenų subjekto renkami jo asmens duomenys, duomenų valdytojas asmens 

duomenų gavimo metu duomenų subjektui pateikia visą šią informaciją būtiną duomenų tvarkymo 

sąžiningumui ir skaidrumui užtikrinti: 

15.1.1. duomenų valdytojo ir, jeigu taikoma, duomenų valdytojo atstovo tapatybę ir 

kontaktinius duomenis; 

15.1.2. duomenų apsaugos pareigūno, jeigu taikoma, kontaktinius duomenis; 

15.1.3. duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens duomenis, taip pat 

duomenų tvarkymo teisinį pagrindą; 

15.1.4. jei yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas; 

15.1.5. asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus 

tam laikotarpiui nustatyti; 

15.1.6. 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; 

15.1.7. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; 

15.1.8. tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas 

reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar 

duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir informaciją apie galimas tokių 

duomenų nepateikimo pasekmes. 

15.2. Jeigu duomenų valdytojas ketina toliau tvarkyti asmens duomenis kitu tikslu nei tas, kuriuo 

asmens duomenys buvo renkami, prieš taip toliau tvarkydamas duomenis duomenų valdytojas 

pateikia duomenų subjektui informaciją apie tą kitą tikslą ir visą kitą atitinkamą papildomą 

informaciją.  

15.3. 15.1. ir 15.2. dalys netaikomos, jeigu duomenų subjektas jau turi informaciją, ir tiek, kiek 

tos informacijos jis turi. 

16. INFORMACIJA, KURI TURI BŪTI PATEIKTA, KAI ASMENS DUOMENYS YRA 

GAUTI NE IŠ DUOMENŲ SUBJEKTO 

16.1. Kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto, duomenų valdytojas pateikia 

duomenų subjektui visą šią informaciją, būtiną duomenų tvarkymo sąžiningumui ir skaidrumui 

užtikrinti: 
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16.1.1. duomenų valdytojo ir duomenų valdytojo atstovo, jei taikoma, tapatybę ir kontaktinius 

duomenis; 

16.1.2. duomenų apsaugos pareigūno, jei taikoma, kontaktinius duomenis; 

16.1.3. duomenų tvarkymo tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens duomenis, taip pat 

duomenų tvarkymo teisinį pagrindą; 

16.1.4. atitinkamų asmens duomenų kategorijas; 

16.1.5. jei jos yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas; 

16.1.6. asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus 

tam laikotarpiui nustatyti; 

16.1.7. teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus; 

16.1.8. teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens 

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

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

16.1.9. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; 

16.1.10. koks yra asmens duomenų kilmės šaltinis, ir, jei taikoma, ar duomenys gauti iš viešai 

prieinamų šaltinių. 

16.2. Duomenų valdytojas 16.1. dalyje nurodytą informaciją pateikia: 

16.2.1. per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną 

mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes; 

16.2.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne 

vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba 

16.2.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 

atskleidžiant duomenis pirmą kartą. 

16.3. Kai duomenų valdytojas ketina toliau tvarkyti asmens duomenis kitu tikslu nei tas, kuriuo 

asmens duomenys buvo gauti, prieš toliau tvarkydamas tuos duomenis duomenų valdytojas pateikia 

duomenų subjektui informaciją apie tą kitą tikslą ir visą papildomą atitinkamą informaciją.  

16.4. 16.1.–16.3. dalys netaikomos, jeigu: 

16.4.1. duomenų subjektas jau turi informaciją, ir tiek, kiek tos informacijos jis turi; 

16.4.2. tokios informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų 

pastangų, visų pirma kai duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, 

mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais. Tokiais atvejais duomenų 

valdytojas imasi tinkamų priemonių duomenų subjekto teisėms ir laisvėms ir teisėtiems 

interesams apsaugoti, įskaitant viešą informacijos paskelbimą; 

16.4.3. duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas LR teisėje, ir kurie taikomi 

duomenų valdytojui ir kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjekto interesų 

apsaugos priemonės; arba 

16.4.4. kai asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis LR teise 

reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant įstatais nustatytą prievolę saugoti 

paslaptį. 

17. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS 

17.1. Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję 

asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, duomenų subjektas 

turėtų turėti teisę susipažinti su apie jį surinktais asmens duomenimis ir galimybę ta teise lengvai ir 

pagrįstais laiko tarpais pasinaudoti, kad žinotų apie duomenų tvarkymą ir galėtų patikrinti jo 

teisėtumą. Todėl kiekvienas duomenų subjektas turėtų turėti teisę žinoti ir būti informuotas visų 

pirma apie: 
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17.1.1. kokiais tikslais asmens duomenys tvarkomi;  

17.1.2. atitinkamų asmens duomenų kategorijos; 

17.1.3. kokiu laikotarpiu jie tvarkomi; 

17.1.4. duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti 

asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės 

organizacijos; 

17.1.5. kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei 

neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti; 

17.1.6. teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su 

duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; 

17.1.7. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; 

17.1.8. kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, teisę susipažinti su visa 

turima informacija apie jų šaltinius. 

17.2. Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, 

duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias 

apsaugos priemones. 

17.3. Kai įmanoma, duomenų valdytojas turėtų galėti suteikti nuotolinę prieigą prie saugios 

sistemos, kurioje duomenų subjektas gali tiesiogiai prieiti prie savo asmens duomenų. Ta teisė 

neturėtų turėti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ar laisvėms, įskaitant komercines paslaptis 

arba intelektinės nuosavybės teises, ypač autorių teises, kuriomis saugoma programinė įranga. 

Tačiau tai neturėtų lemti, kad duomenų subjektui būtų atsisakyta suteikti visą informaciją. Tais 

atvejais, kai duomenų valdytojas tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu kiekį, 

jis turėtų galėti prieš teikdamas informaciją paprašyti duomenų subjekto nurodyti, dėl kokios 

informacijos ar duomenų tvarkymo veiklos pateiktas prašymas. 

17.4. Duomenų valdytojas turėtų naudotis visomis pagrįstomis priemonėmis, kad patikrintų 

prašančio leisti susipažinti su duomenimis duomenų subjekto tapatybę, ypač kai tai susiję su 

interneto paslaugomis ir interneto identifikatoriais. Duomenų valdytojas neturėtų saugoti asmens 

duomenų vien tam, kad galėtų atsakyti į galimus prašymus. 

17.5. Duomenų valdytojas pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už, bet kurias kitas 

duomenų subjekto prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą 

pagal administracines išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis 

priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija 

pateikiama įprastai naudojama elektronine forma.  

17.6. 17.5. dalyje nurodyta teisė gauti kopiją negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir 

laisvėms. 

DUOMENŲ IŠTAISYMAS IR IŠTRYNIMAS 

18. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS 

18.1. 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. Šie darbai atliekami per 5 darbo dienas. 
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19. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS ("TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM") 

19.1. 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:  

19.1.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami 

arba kitaip tvarkomi; 

19.1.2. asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo duomenų subjektas davė 

sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba 

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  grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra 

jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; 

19.1.3. asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal skyrių "Tvarkymo 

teisėtumas" ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas 

nesutinka su duomenų tvarkymu pagal tai, jog jo asmens duomenys tvarkomi tiesioginės 

rinkodaros tikslais; 

19.1.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 

19.1.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis LR teisės aktų normų ir teisinių prievolių, 

kurios taikomos duomenų valdytojui; 

19.1.6. asmens duomenys buvo surinkti pagal vaikų amžių ir jo duomenų rinkimą 

nurodančias taisykles. 

19.2. Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir pagal 19.1. dalį privalo asmens 

duomenis ištrinti, duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo 

sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis 

tvarkančius duomenų tvarkytojus, jog duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų tvarkytojai 

ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas ar dublikatus. 

19.3. 19.1. ir 19.2. dalys netaikomos, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas: 

19.3.1. siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę; 

19.3.2. siekiant laikytis LR teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės 

prievolės, kuriomis reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą 

viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas; 

19.3.3. dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje, jei 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 bei 

tvarkyti duomenis būtina dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje; 

19.3.4. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 

statistiniais tikslais, jeigu dėl 19.1. dalyje nurodytos teisės gali tapti neįmanomomis arba jos 

gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus; arba 

19.3.5. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. 

20. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ 

20.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų 

tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:  
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20.1.1. asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį 

duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą; 

20.1.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad 

duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą; 

20.1.3. duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų 

reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

20.1.4. duomenų subjektas pagal teisę "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", paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol 

bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto 

priežastis. 

20.2. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas pagal 20.1. dalį, tokius asmens duomenis galima 

tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti 

arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl 

svarbaus LR viešojo intereso priežasčių. 

20.3. Duomenų subjektą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas pagal 20.1. dalį, 

duomenų valdytojas informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis. 

21. PRIEVOLĖ PRANEŠTI APIE ASMENS DUOMENŲ IŠTAISYMĄ AR IŠTRYNIMĄ 

ARBA DUOMENŲ TVARKYMO APRIBOJIMĄ 

21.1. Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys, duomenų 

valdytojas praneša apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, 

vykdomą pagal teisę reikalauti ištaisyti duomenis ir teisę reikalauti ištrinti duomenis bei teisę 

apriboti duomenų tvarkymą, nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba tai pareikalautų 

neproporcingų pastangų. Duomenų subjektui paprašius, duomenų valdytojas informuoja duomenų 

subjektą apie tuos duomenų gavėjus. 

22. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ 

22.1. 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:  

22.1.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal tai jog duomenų subjektas davė 

sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba 

duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais 

nurodytais tikslais, bei sutartimi tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis 

yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant 

sutartį; ir 

22.1.2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

22.2. 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.  

22.3. Šio straipsnio 22.1. dalyje nurodyta teise naudojamasi nedarant poveikio teisei reikalauti 

ištrinti duomenis. Ta teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, 
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vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios 

funkcijas. 

22.4. 22.1. dalyje nurodyta teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. 

23. TEISĖ NESUTIKTI IR ATSISAKYTI 

23.1. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę 

bet kuriuo metu nesutikti ir atsisakyti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios 

rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Duomenų 

subjekto atsisakymas tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, nesuteikia teisės 

apriboti kitų paslaugų teikimo duomenų subjektui, kurios nėra susijusios su duomenų tvarkymu 

tiesioginės rinkodaros tikslu. 

23.2. Duomenų subjektas apie 23.1. dalyje nurodytą teisę aiškiai informuojamas ne vėliau kaip 

pirmą kartą susisiekiant su duomenų subjektu, ir ši informacija pateikiama aiškiai ir atskirai nuo 

visos kitos informacijos. 

23.3. Duomenų subjektui nesutikus, atsisakius ar sustabdžius duomenų tvarkymą, negalima 

apriboti jo galimybių naudotis kitomis įstaigos teikiamomis paslaugomis, nesusijusiomis su 

sustabdytų, nesutinkamų ar atsisakomų duomenų tvarkymu. 

23.4. Duomenų tvarkymo atsisakymo galimybės Duomenų subjektui turi būti prieinamos 

įvairiomis formomis t.y. tiek popierinėse  tiek ir elektroninėse, priklausomai nuo to, kaip yra 

patogiau jas pateikti duomenų subjektui, o šiam pasinaudoti jomis. Atsisakymo formose 

informacija turi būti pateikta aiškia, trumpa ir paprasta kalba, naudojant tik atsisakymui skirtą 

tekstą ir funkcijas. Atsisakymo procedūra, neturi būti techniškai sudėtinga ir atliekama naudojant 

kuo mažiau veiksmų ar žingsnių. 

24. APRIBOJIMAI 

24.1. Kai kuriuose straipsniuose nustatytos prievolės ir teisės gali būti apribotos remiantis 

Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytų reikalavimų ar prievolių duomenų valdytojui ar 

duomenų tvarkytojui įvykdymui ar jo tiesioginių funkcijų įvykdymo ir teisių užtikrinimui, bei LR 

teise, kuri taikoma duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui, teisėkūros priemone gali būti 

apribotos kai kuriuose straipsniuose nustatytos prievolės ir teisės, kai tokiu apribojimu gerbiama 

pagrindinių teisių ir laisvių esmė ir jis demokratinėje visuomenėje yra būtina ir proporcinga 

priemonė siekiant užtikrinti: 

24.1.1. nacionalinį saugumą; 

24.1.2. gynybą; 

24.1.3. visuomenės saugumą; 

24.1.4. nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon 

atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės 

saugumui ir jų prevenciją; 

24.1.5. kitus ES ar LR svarbius tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma 

svarbiu ekonominiu ar finansiniu ES ar LR interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių 

klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą; 

24.1.6. teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą; 

24.1.7. reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir 

patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos; 
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24.1.8. stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi 

su viešosios valdžios funkcijų vykdymu 24.1.1., 24.1.5. ir 24.1.7. punktuose nurodytais 

atvejais; 

24.1.9. duomenų subjekto apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą; 

24.1.10. civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą. 

24.2. Visų pirma visose 24.1. dalyje nurodytose teisėkūros priemonėse pateikiamos konkrečios 

nuostatos, susijusios tam tikrais atvejais bent su: 

24.2.1. duomenų tvarkymo tikslais arba duomenų tvarkymo kategorijomis; 

24.2.2. asmens duomenų kategorijomis; 

24.2.3. nustatytų apribojimų apimtimi; 

24.2.4. apsaugos priemonėmis, kuriomis siekiama užkirsti kelią piktnaudžiavimui arba 

neteisėtam susipažinimui su duomenimis ar jų perdavimui; 

24.2.5. duomenų valdytojo arba duomenų valdytojų kategorijų apibūdinimu; 

24.2.6. saugojimo laikotarpiais ir taikytinomis apsaugos priemonėmis, atsižvelgiant į 

duomenų tvarkymo arba duomenų tvarkymo kategorijų pobūdį, aprėptį ir tikslus; 

24.2.7. pavojais duomenų subjektų teisėms ir laisvėms; 

24.2.8. duomenų subjektų teisei būti informuotiems apie apribojimą, nebent tai pakenktų 

apribojimo tikslui. 

25. DUOMENŲ TVARKYTOJAI 

25.1. Kai duomenys turi būti tvarkomi duomenų valdytojo vardu, duomenų valdytojas pasitelkia 

tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės 

priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų šio reglamento 

reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.  

25.2. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų dėl duomenų tvarkymo, kurį duomenų 

tvarkytojas atlieka duomenų valdytojo vardu, duomenų valdytojas, patikėdamas duomenų 

tvarkytojui tvarkymo veiklą, turi pasitelkti tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie suteikia 

pakankamų garantijų, susijusių visų pirma su ekspertinėmis žiniomis, patikimumu ir ištekliais, kad 

būtų įgyvendintos techninės ir organizacinės priemonės, kurios atitiks duomenų apsaugos 

reikalavimus nurodytus LR teisės aktuose, o taip pat duomenų apsaugos reglamente EU 2016/679, 

įskaitant dėl tvarkymo saugumo.  

25.3. Duomenų tvarkytojas nepasitelkia kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba 

bendro rašytinio duomenų valdytojo leidimo. Bendro rašytinio leidimo atveju duomenų tvarkytojas 

informuoja duomenų valdytoją apie visus planuojamus pakeitimus, susijusius su kitų duomenų 

tvarkytojų pasitelkimu ar pakeitimu, ir tokiu būdu suteikdamas duomenų valdytojui galimybę 

nesutikti su tokiais pakeitimais.  

25.4. Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas sutartimi ar kitu 

teisės aktu pagal LR teisę, kurie yra privalomi duomenų tvarkytojui duomenų valdytojo atžvilgiu ir 

kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkytojo įsipareigojimai 

duomenų valdytojui, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų 

subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės. Toje sutartyje ar kitame teisės akte 

visų pirma nustatoma, kad duomenų tvarkytojas:  

25.4.1. tvarko asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo dokumentais įformintus 

nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar 

tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal ES arba LR teisę, 

kuri yra taikoma duomenų tvarkytojui; tokiu atveju duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas 
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tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį reikalavimą duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, 

kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių; 

25.4.2. užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti 

konfidencialumą arba jiems būtų taikoma atitinkama įstatais nustatyta konfidencialumo 

prievolė; 

25.4.3. imasi visų techninių ir organizacinių priemonių duomenų tvarkymui ir apsaugai, bei 

priemonių kurios nurodytos duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartyje; 

25.4.4. laikosi 25.3. ir 25.5. dalyse nurodytų kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų; 

25.4.5. atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda duomenų valdytojui taikydamas 

tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta duomenų 

valdytojo prievolė atsakyti į prašymus pasinaudoti nustatytomis duomenų subjekto teisėmis (žr. 

"Duomenų subjekto teisės nuo 13 dalies"); 

25.4.6. padeda duomenų valdytojui užtikrinti (žr. 33 skyriuje "TECHNINĖS ASMENS 

DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS") prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į duomenų 

tvarkymo pobūdį ir duomenų tvarkytojo turimą informaciją; 

25.4.7. pagal duomenų valdytojo pasirinkimą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu 

susijusias paslaugas, ištrina arba grąžina duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir ištrina 

esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai ES ar LR teise reikalaujama asmens duomenis saugoti; 

25.4.8. pateikia duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos 

šiame straipsnyje nustatytos prievolės, ir sudaro sąlygas bei padeda duomenų valdytojui arba 

kitam duomenų valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. 

25.5. Kai duomenų tvarkytojas konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai duomenų valdytojo vardu 

atlikti pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją, sutartimi ar kitu teisės aktu pagal LR teisę tam kitam 

duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, 

nustatytos 25.4. dalyje. Jos nurodomos duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutartyje ar 

kitame teisės akte, bei turi veikti kaip prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir 

organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų duomenų 

apsaugos reikalavimus nurodytus LR teisės aktuose, o taip pat duomenų apsaugos reglamente EU 

2016/679. Kai tas kitas duomenų tvarkytojas nevykdo duomenų apsaugos prievolių, pirminis 

duomenų tvarkytojas išlieka visiškai atsakingas duomenų valdytojui už to kito duomenų tvarkytojo 

prievolių vykdymą. 

25.6. 25.4. ir 25.5. dalyse nurodyta sutartis ar kitas teisės aktas sudaromas raštu, įskaitant 

elektronine forma. 

25.7. Kad duomenų tvarkytojas laikosi visų įsipareigojimų ir saugumo reikalavimų, duomenų 

tvarkytojas turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi. 

25.8. Jei duomenų tvarkytojas nustatydamas duomenų tvarkymo tikslus ir priemones pažeidžia  

duomenų apsaugos reglamentą EU 2016/679, tai duomenų tvarkymo atžvilgiu duomenų tvarkytojas 

yra laikomas duomenų valdytoju. 

26. DUOMENŲ VALDYTOJUI AR DUOMENŲ TVARKYTOJUI PAVALDŽIŲ ASMENŲ 

ATLIEKAMAS DUOMENŲ TVARKYMAS 

26.1. Duomenų tvarkytojas ir bet kuris duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui pavaldus 

asmuo, galintis susipažinti su asmens duomenimis, negali tų duomenų tvarkyti, išskyrus atvejus, kai 

duomenų valdytojas duoda nurodymus juos tvarkyti, nebent tai daryti reikalaujama pagal LR teisę. 
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27. BENDRADARBIAVIMAS SU PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA 

27.1. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, taip pat, jei taikoma, jų atstovai, gavę prašymą 

bendradarbiauja su priežiūros institucija jai vykdant savo užduotis. 

28. PRANEŠIMAS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO 

PAŽEIDIMĄ 

28.1. 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 priežiūros institucijai, 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.  

28.2. Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nepagrįstai 

nedelsdamas apie tai praneša duomenų valdytojui. 

28.3. 28.1. dalyje nurodytame pranešime turi būti bent: 

28.3.1. aprašytas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, 

atitinkamų duomenų subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų asmens 

duomenų įrašų kategorijas ir apytikslį skaičių; 

28.3.2. nurodyta duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti 

daugiau informacijos, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys; 

28.3.3. aprašytos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės; 

28.3.4. aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis duomenų valdytojas, kad būtų 

pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemones galimoms 

neigiamoms jo pasekmėms sumažinti. 

28.4. Kai ir jeigu informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu, informacija toliau nepagrįstai 

nedelsiant gali būti teikiama etapais. 

28.5. Duomenų valdytojas dokumentuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant 

su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus, 

kurių buvo imtasi. Remdamasi tais dokumentais, priežiūros institucija turi galėti patikrinti, ar 

laikomasi šio straipsnio. 

29. PRANEŠIMAS DUOMENŲ SUBJEKTUI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO 

PAŽEIDIMĄ 

29.1. 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.  

29.2. Šio straipsnio 29.1. dalyje nurodytame pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta 

kalba aprašomas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis. 

29.3. 29.1. dalyje nurodyto pranešimo duomenų subjektui nereikalaujama, jeigu įvykdomos bet 

kurios toliau nurodytos sąlygos: 

29.3.1. 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; 
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29.3.2. duomenų valdytojas vėliau ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų 

kilti 28.1. dalyje nurodytas didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms; 

29.3.3. 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. 

29.4. Jeigu duomenų valdytojas dar nėra pranešęs duomenų subjektui apie asmens duomenų 

saugumo pažeidimą, priežiūros institucija, apsvarsčiusi, kokia yra tikimybė, kad dėl asmens 

duomenų saugumo pažeidimo kils didelis pavojus, gali pareikalauti, kad jis tą padarytų, arba gali 

nuspręsti, kad įvykdyta bet kuri iš 29.3. dalyje nurodytų sąlygų. 

ELGESIO KODEKSAI IR SERTIFIKAVIMAS 

30. ELGESIO KODEKSAI 

30.1. Žr. reglamentą EU 2016/679, 40str. 

31. PATVIRTINTŲ ELGESIO KODEKSŲ STEBĖSENA 

31.1. Žr. reglamentą EU 2016/679, 41str. 

32. SERTIFIKAVIMAS 

32.1. Žr. reglamentą EU 2016/679, 42str. Sertifikavimas yra savanoriškas ir prieinamas taikant 

skaidrų procesą. 

SAUGUMO POLITIKA. TECHNINĖS ASMENS  

DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS 

33. TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS  

33.1. Šios priemonės užtikrina, kad visi įstaigoje valdomi ir tvarkomi asmens duomenys būtų 

apsaugoti nuo bet kokio neteisėto asmens duomenų atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Taip pat 

šios priemonės užtikrina, jog vartotojai: personalas, pacientai, klientai, įstaigos informacinių 

sistemų ir duomenų bazių administratoriai, paslaugas teikiančių trečiųjų šalių (išoriniai paslaugų 

teikėjai, teikiantys paslaugas pagal sutartis) atstovai, programinę įrangą prižiūrintys paslaugų 

teikėjai ir kt. turėtų prieigą tik prie tų duomenų, kurie jiems yra būtini funkcijoms atlikti, ir būtų 

identifikuojami rizikos lygį atitinkančiomis priemonėmis.  

33.2. Remdamasis šiomis Taisyklėmis, įstaigos vadovas paskiria asmenų grupę, išorės įmonę ar 

asmenį atsakingą už visą įstaigos IT ūkį, t.y. serverių, kompiuterių, kompiuterinių tinklų, 

programinės įrangos, saugumo įrangos ir kitos su IT ūkiu susijusių techninės ir programinės įrangos 

ir priemonių periodinį inventorizavimą, bei asmenų priežiūrą ir kontrolę, kas užtikrina sklandų 

Asmens duomenų valdymą, tvarkymą ir apsaugą.  

33.3. Šiose Taisyklėse numatytos sąlygos ir reikalavimai saugumui, yra nurodyti ir dabartiniams 

Duomenų valdytojo poreikiams ir poreikiams kurie gali kilti ateityje pakeitus ar praplėtus IT ūkį ir 

duomenų kiekius, jų pobūdį ar tvarkymo tikslus. Todėl atsakingas asmuo įvertinęs įstaigos 

valdomus ir tvarkomus duomenis ir IT ūkį, bei nustatęs trūkumus ir poreikį, remdamasis šiomis 

Taisyklėmis bei duomenų saugumo ir kibernetinio saugumo reikalavimais ir jų gerąja praktika, 

parenka ir įstaigos vadovui suderinimui pateikia, tik dabartiniam laikotarpiui būtinų apsaugos 

priemonių ir funkcijų įdiegimo planą. Skirdamas tokį asmenį ar asmenų grupę (įmonę), įstaigos 

vadovas privalo įsitikinti šio asmens ar įmonės patikimumu ir kompetencija.  
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34. ATSAKINGO UŽ IT ŪKĮ VEIKSMAI, PRIEVOLĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

34.1. Įstaigos vadovo įsakymu už IT ūkį paskirta asmenų grupė, asmuo ar įmonė iš išorės, 

duomenų apsaugos užtikrinimui, pagal suderintą su įstaiga grafiką, atlieka: 

34.1.1. Serverių, kompiuterių, kompiuterinių tinklų, programinės įrangos, saugumo įrangos ir 

kitos su IT ūkiu susijusių techninės ir programinės įrangos ir priemonių periodinį 

inventorizavimą ir auditą, parengia norminių dokumentų (saugumo nuostatų) paketą, kuris 

reglamentuotų įstaigos darbuotojų elgesį su duomenimis;  

34.1.2. Pagal šių taisyklių techninius reikalavimus ir savo kompetenciją, įvertina įstaigos 

valdomus ir tvarkomus duomenis ir IT ūkį, o nustatęs trūkumus ir poreikį, parenka būtinas 

apsaugos priemones, funkcijas ir įrangą. Atsižvelgiant į saugotinų asmens duomenų pobūdį ir 

jų tvarkymo keliamą riziką, atsakingas asmuo priskiria automatiniu būdu tvarkomiems asmens 

duomenims  saugumo lygius ir pagal juos parenka saugumo priemones. Taisyklių priede Nr.1. 

pateikiamos rekomendacijos saugumo lygio ir priemonių parinkimui; 

34.1.3. Atlieka asmens duomenų tvarkymo rizikos analizę, bei atsižvelgus į rizikos vertinimo 

rezultatus, pagal šių taisyklių techninius reikalavimus ir savo kompetenciją parenka ir įdiegia 

reikiamas duomenų saugumo priemones: 

34.1.3.1. paruošia rizikos vertinimo politiką ir procedūras. Tikslas nustatyti galimą 

poveikį asmens duomenų konfidencialumui, saugumui, integralumui ir pasiekiamumui. 

Rizikos vertinimas atliekamas bent 1-ną (vieną) kartą per metus. Visi vertinimai fiksuojami 

atskiruose dokumentuose, o jų rezultatai perduodami atsakingam asmeniui už asmens 

duomenų apsaugą ir įstaigos vadovui; 

34.1.3.2.  paruošia procedūras asmens duomenų saugumo pažeidimui nustatyti ir šių 

pažeidimų valdymo procedūras; 

34.1.3.3. ruošia sistemų veiklos atnaujinimo ir tęstinumo nenumatytais avariniais atvejais 

strategiją ir planą (netikėtumų valdymas), bei tikrinant avarinio asmens duomenų atkūrimo 

tvarką, atlieka praktinius bandymus ir testavimus. Bent 1-ną (vieną) kartą per metus atlieka 

bandomąjį duomenų atkūrimą. Atlikus duomenų atkūrimą, atlieka informacinės sistemos 

funkcionalumo ir duomenų vientisumo ir parengtumo testavimą; 

34.2. Tikrina kaip yra daromos atsarginės duomenų kopijos, jų periodiškumas; 

34.3. Paruošia strategiją kibernetinių incidentų ir duomenų saugumo pažeidimų atveju bei 

darbuotojų funkcijų ir veiksmų planą; 

34.4. Vertina visas įstaigos turimas informacines sistemas ar kitus išteklius, kur tvarkomi asmens 

duomenys pagal tai, kokią įtaką veiklai turės jų neveikimas ar nepasiekiamumas; 

34.5. Esant poreikiui ar įvykus incidentui sukuria papildomas duomenų apsaugos taisykles ir 

procedūras; 

34.6. Paruošia dokumentaciją ir vykdo registracijas apie: 

34.6.1. vartotojų veiksmus; 

34.6.2. registruoja ir saugo įvykius ir prisijungimus prie asmens duomenų, pateikiant jų 

ataskaitas (prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, 

nesėkmingas), bylos prie kurių buvo jungtasi, atlikti veiksmai su duomenimis (įvedimas, 

peržiūra, keitimas, naikinimas)) ir kiti asmens duomenų tvarkymo veiksmai. 

34.7. Paruošia vartotojų prieigos prie duomenų identifikavimo politiką, bei vykdo priežiūrą; 

34.7.1. Privilegijuotų ir paprastų vartotojų išorinių prisijungimų prie duomenų sistemų 

vertinimas (tikslu administruoti informacinę sistemą bei techninius išteklius); 

34.8. Periodiškai peržiūri informacines sistemas, duomenų bazes bei veda tinklo įrenginių audito 

žurnalus (tikslu pastebėti saugos incidentus, nesankcionuotos prieigos bandymus, nepavykusius 

prisijungimus ir pan.); 
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34.9. Ne rečiau nei kartą per 1 mėnesį peržiūri naudotojų prisijungimų prie duomenų bazės (-ių) 

įrašų elektroninį žurnalą ir duomenų valdytojui pateikia peržiūrų ataskaitas; 

34.10. Kartą per 2 metus atlieka įgyvendintų organizacinių ir techninių duomenų saugumo 

priemonių įvertinimo auditą. 

35. PRIEIGOS PRIE SERVERIŲ BEI ASMENS DUOMENŲ, KONTROLĖ 

35.1. Visi ypatingi asmens duomenys yra apsaugoti sertifikuotomis ar patikimomis 

programinėmis šifravimo priemonėmis. Valdomiems, tvarkomiems ir saugomiems duomenims, 

priklausomai nuo didesnio jų ypatingumo ir praradimo rizikos, taikomi aukštesni reikalavimai 

visoms apsaugos ir programinėmis šifravimo priemonėms be išimties. Pagal bendrą taisyklę, 

duomenys turi būti šifruojami visą jų gyvavimo ciklą, įskaitant neaktyvius duomenis, naudojamus 

duomenis ir perduodamus duomenis. 

35.2. Prieiga prie Asmens duomenų suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji yra reikalinga 

jų darbinių funkcijų įgyvendinimui. Su Asmens duomenimis konkretūs darbuotojai gali atlikti tik 

tuos veiksmus, kuriems atlikti jiems yra suteiktos teisės pagal jų užimamas pareigybes ir atliekamas 

darbines funkcijas. Duomenų kopijavimas į išorines laikmenas yra griežtai ribojamas ir 

kontroliuojamas. Paruošiamas duomenų kopijavimo automatinis monitoringas su įvykių automatine 

registracija elektroniniame žurnale. 

35.3. Naudojamos tik tokios prieigos teisių suteikimo priemonės, kurios leidžia bendro 

identifikavimo būdu gauti visus tai funkcijai atlikti priklausančius išteklius (pvz., Active Directory, 

OpenLDAP). Prieigos teisių užsakymas yra griežtai kontroliuojamas ir vyksta pagal nustatytą 

procedūrą. Informacinės sistemos funkcionalumas suprojektuojamas taip, kad galima detaliai 

nurodyti, prie kokių duomenų ar jų grupių leidžiama prieiga ir kokias funkcijas su jais galima 

atlikti.  

35.4. Atsakingas asmuo prieigos apsaugai organizuoti bei kontroliuoti, sukuria prieigos sukūrimo 

tvarką ir užsakymo formą, kurią užsakymo atveju patvirtina atsakingas asmuo. Pacientų prieiga prie 

savo asmens duomenų taip pat nėra supaprastinama, jiems taikomi įprasti įstaigoje prieigos prie 

sveikatos apsaugos duomenų (toliau vadinama - SAD) reikalavimai. Prieiga prie sveikatos kortelės 

suteikiama naudojant elektroninio parašo ar kitas patikimas tapatybės nustatymo ir patvirtinimo 

priemones. Reikalavimų griežtumas priklauso nuo rizikos analizės rezultatų, t. y., kokios rizikos 

grupės sveikatos duomenys yra prieinami prisijungus atitinkamai identifikuojantis.  

35.5. Vartotojų prisijungimo veiksmai prie informacinių sistemų, kuriose tvarkomi SAD, taip pat 

prie SAD duomenų bazių ar failų yra griežtai kontroliuojami. Atsakingas asmuo prieigai prie SAD, 

paruošia kontrolės tvarką ir taisykles, kurios nustato kas, kaip ir kada kontroliuoja šį procesą. 

Pagrindinis tokios analizės šaltinis yra informacinės sistemos, duomenų bazės, tarnybinės stoties, 

ugniasienės ir kitų techninių ir programinių įrenginių kuriami elektroniniai įvykių žurnalai. 

Vartotojų veiksmų su SAD fiksavimas (rašymas, keitimas, šalinimas, peržiūra) numatomas 

projektuojant sveikatos priežiūros veiklai skirtą informacinę sistemą, nes techniniuose įvykių 

žurnaluose gali atsispindėti tik prisijungimo identifikatoriai, data, laikas. Siekiant, kad kontrolės 

procesas būtų patogus, patartina naudoti papildomas rinkoje platinamas standartines programas, 

kurios integruoja ir apdoroja elektroninių įvykių žurnalų informaciją bei pateikia suvestines pagal 

pageidaujamus parametrus.  

35.6. Fiksuojami prisijungimų ir prie kitų Asmens duomenų įrašai: prisijungimo identifikatorius, 

bylos, prie kurių buvo jungtasi, datos, laikai, trukmės ir kiti atlikti veiksmai su Asmens duomenimis 

(įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti Asmens duomenų tvarkymo veiksmai). Prie 

Asmenų duomenų bazių priėjimas daromas tik iš konkrečių kompiuterių, kurie identifikuojami 

pagal išorinius IP adresus. 
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35.7. Jeigu identifikavimas vyksta naudojant slaptažodžius, jie administruojami pagal nustatytas 

taisykles, kurias paruošia atsakingas asmuo už prieigą prie SAD: slaptažodžių sudėtingumo, 

keitimo dažnumo, naikinimo, priminimo, saugojimo ir pan. Standartiniai prisijungimo vardai ir 

slaptažodžiai - nenaudojami. Naudojami ilgi, sudėtingi slaptažodžiai sudarantys ne mažiau 8-ių 

simbolių, nenaudojant slaptažodžiuose asmeninio pobūdžio informacijos. Slaptažodžiai ir 

naudotojo prisijungimai keičiami periodiškai, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pvz.: 

pasikeitus Darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas 

tretiesiems asmenims, ir pan.). Užtikrinamas slaptažodžių konfidencialumas. Priskyrus slaptažodį 

naudotojui, suteikiama galimybė pirmo prisijungimo metu privalomai pakeisti slaptažodį. 

35.8. Jeigu yra būtinybė ir galimybės, apribojama galimybė vienu metu matyti visus duomenis 

arba ribojamas duomenų pateikiamumas iki tam tikro kiekio per protingą laiką.  

35.9. Esant reikalui ar būtinybei apsunkinti duomenų subjekto identifikavimą ar atskirais atvejais 

pagal duomenų subjekto prašymą, duomenų subjektui priskiriami pseudonimai. Pseudonimų 

suteikimo tvarką paruošia ir įgyvendina atsakingas asmuo už IT ūkį. 

35.10. Įstaigos viešai prieinamose internetinėse svetainėse, jų turinio valdymo sistemose ir pan. 

nėra talpinamos ir laikomos jokios asmens duomenų bazės ar bet kokie kiti asmens duomenys. 

35.11.  Naudojamas VPN tinklas, užtikrinantis saugius prisijungimus prie reikiamų lokalaus tinklo 

resursų arba blokuojamas prisijungimas prie įstaigos tinklo ne iš lokalaus tinklo. Taip pat galima 

atskirti kompiuterinius tinklus, t.y. atskirti tinkle teikiamas paslaugas, sistemas ir naudotojus. 

Tinklo atskyrimas gali būti atliekamas naudojant fiziškai atskirtus tinklus arba skirtingus loginius 

tinklus. 

35.12. Serveriai saugomi patikimomis ir žinomomis ugniasienėmis ar kitomis pažangiomis ir 

patikimomis apsaugos programomis, kurių paskirtis apsaugoti nuo įsilaužimo į serverį bei serveryje 

laikomų Asmens duomenų saugumą nuo jų sunaikinimo, vagystės, atskleidimo ir kitokio galimo 

praradimo. 

35.13. Jokie ypatingi Asmens duomenys nelaikomi, netvarkomi, nedaromos kopijos darbuotojų 

asmeniniuose ar įprastuose įstaigos kompiuteriuose, telefonuose, planšetėse ir kituose mobiliuose 

įrenginiuose. Jeigu darbui atlikti ar darbinių funkcijų vykdymui neypatingi ar nejautrūs Asmens 

duomenys (duomenys kurie yra lengvai prienami ar randami viešuose šaltiniuose) visgi naudojami 

įprastuose įstaigos kompiuteriuose ar mobiliuosiuose įrenginiuose (pvz. nešiojamuose 

kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose telefonuose) ne Duomenų valdytojo ir / ar duomenų 

tvarkytojo vidiniame tinkle, užtikrinama, kad juose esantys Asmens duomenys ir prisijungimas prie 

Duomenų valdytojo ir (ar) Duomenų tvarkytojo tvarkomų Asmens duomenų, bei kita informacija 

būtų šifruota ir apsaugota tokiomis priemonėmis, kurios atitiktų Asmens duomenų atskleidimo ar 

praradimo keliamą riziką. Užtikrinama, kad viename kompiuteryje esančios Asmens duomenų 

rinkmenos nebūtų „matomos“ iš kitų kompiuterių. Kompiuterizuotose darbo vietose nuolat 

naudojamos ir periodiškai atnaujinamos antivirusinės programos ir ugniasienės. 

35.14. Tuo atveju, kai naudojami serveriai nepriklauso Duomenų valdytojui, o yra "debesyse" 

(patartina naudoti ne viešą, o privatų ar hibridinį "debesį"), Duomenų valdytojas reikalauja ir gauna 

iš serverių administratorių patvirtintus dokumentus apie serverių saugumą garantuojančias 

technines, organizacines ir programines priemones. Jei to padaryti nėra įmanoma dėl kažkokių 

priežasčių, kaip, kad serverio administratoriaus statusas, lokacija ar pan. Duomenų valdytojas deda 

visas pastangas, kad surinktų visą įmanomą ir teisingą informaciją apie serverio naudojamas 

duomenų apsaugos priemones bei įsipareigojimus duomenų prieinamumo ir patikimumo požiūriu, 

bei užprotokoluoja tai atskirais aktais bei įrodomais. Visi įrodymai pateikiami originalo kalba, bei 

vertimu į Lietuvių kalbą su vertimo biuro antspaudu. Naudojamai informacinei sistemai, prieigos 

kontrolei ir atsarginių duomenų kopijų darymui reikalavimai yra tokie pat, kaip ir tvarkant Asmens 

duomenis lokaliai. 
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35.15. Tuo atveju, kai Duomenų valdytojas naudoja nuosavą fizinį serverį, jis taip pat rūpinasi 

visomis šiame taisyklių skyriuje nurodytomis organizacinėmis, techninėmis ir programinėmis 

apsaugos priemonėmis, o taip pat užtikrina fizinę serverio apsaugą. T.y. serveris įrengiamas 

atskiroje patalpoje nei Valdytojo biuro (-ų) patalpos, t.y. nors prie pacientų duomenų bazės 

jungiamasi per Valdytojo biuro (-ų) patalpose esančius kompiuterius, duomenys Valdytojo biuro (-

ų) kompiuteriuose nesaugomi. Serverio vieta įrengta saugioje vientisų konstrukcijų, rakinamoje ir 

pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, apsaugotoje elektroninėmis apsaugos nuo įsilaužimo ir gaisro 

priemonėmis, bei gesinimo priemonėmis.  

35.16. Serverių tinklas atskiriamas nuo darbuotojų tinklo. Visi ryšiai į serverius eina per papildomą 

ugniasienę. Serveryje blokuojami visi papildomi ir nebūtini ateinantys ir išeinantys ryšiai, 

internetas ir/arba galimi atsisiuntimai. 

35.17. Informacinių sistemų testavimai niekada nevykdomi su realiais Asmens duomenimis, 

išskyrus būtinus atvejus, kurių metu būtų naudojamos organizacinės ir techninės asmens duomenų 

saugumo priemonės, užtikrinančios realių asmens duomenų saugumą. 

36. ATSARGINĖS DUOMENŲ KOPIJOS  

36.1. Asmuo atsakingas už IT ūkį, parengia duomenų ir informacinių sistemų programinės 

įrangos atsarginių kopijų darymo ir duomenų atstatymo politiką. Joje nustatomi išsaugojimo ir 

apsaugos reikalavimai, atsižvelgiant ir į šiose taisyklėse nurodytus reikalavimus.  

36.2. Visos daromos automatinės informacinių sistemų programinės įrangos ir duomenų bazių 

kopijos, daromos atskiroje vietoje, nutolusioje pakankamu atstumu nuo pagrindinės duomenų 

buvimo vietos (kitoje patalpoje nei Valdytojo biuras (-ai)), apsaugotoje patalpoje.  

36.3. Atsižvelgiant į duomenų svarbą ir saugumo lygį, kuriant atsargines kopijas, naudojamos 3-

2-1 ar panašios kopijų darymo strategijos, t.y., daromos tris ypač svarbių duomenų kopijos. Kurios 

laikomos mažiausiai dviejuose skirtinguose įrenginiuose ir bent viena atsarginė duomenų kopija 

saugoma geografiškai nutolusioje vietoje. 

36.4. Operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijos apsaugomos šifravimo priemonėmis, 

nepriklausomai nuo to, ar jos laikomos lokaliai ar naudojamasi debesų kompiuterijos paslaugomis. 

36.5. Duomenų atsarginės kopijos iš duomenų bazės daromos automatiškai kiekvieną naktį ir yra 

išsaugomos atskirose skaitmeninėse laikmenose. 

36.6. Užtikrinama, kad atsarginių kopijų kūrimo procesas atliekamas iki galo. Šis procesas 

stebimas ir atkreipiamas dėmesys į nepavykusius, nors suplanuotus, atsarginių kopijų kūrimo 

atvejus.  

36.7. Nustatomas atsarginių kopijų saugojimo laikotarpis, atsižvelgiant į esamą poreikį kaip ilgai 

saugoti atsargines duomenų kopijas.  

37. DUOMENŲ PERDAVIMO SAUGUMAS  

37.1. Duomenų perdavimo saugumas užtikrinamas juos šifruojant. Šifravimas taikomas 

perduodant Asmens duomenis bet kuriuo būdu: vidiniu įstaigos tinklu, interneto tinklu, elektroniniu 

paštu ar išorinėse duomenų laikmenose. Šifravimo būdas ir jo priemonės taikomos priklausomai 

nuo Asmens duomenų rizikos analizės rezultatų.  

37.2. Teikiant ar gaunant Asmens duomenis iš trečios šalies (ne iš įstaigos valdomos informacinės 

sistemos) prisijungimas prie trečios šalies informacinės sistemos vyksta saugiu protokolu (SSL, 

TLS, WS–Security, VPN ir kt.) kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, naudojant išorinius 

duomenų perdavimo tinklus (WiFi) - prie serverių ir duomenų jungtis draudžiama. 
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37.3. Asmens duomenys siunčiami elektroniniu paštu, tik panaudojus dvipusius šifravimo raktus 

tarp adresatų, abiejose pusėse įdiegus atitinkamą programinę įrangą. Su adresatais, kurie nenaudoja 

šifravimo raktų, Asmens duomenų perdavimui elektroninio pašto naudoti negalima, išskyrus 

atvejus, jeigu adresatai turi saugią Lietuvos pašto e. pristatymo paslaugos pašto dėžutę.  

37.4. Siunčiant Asmens duomenis išorinėje duomenų laikmenoje, duomenys turi būti apsaugoti 

šifravimo priemonėmis. 

38. FIZINĖS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS  

38.1. Fizinės apsaugos priemonės numatomos ir naudojamos, siekiant apsaugoti vietas, kuriose 

laikomi konfidencialūs duomenys ar duomenų saugojimo bei apdorojimo priemonės (archyvai, 

dokumentų spintos, tarnybinės stotys, duomenų saugyklos ir pan.). Apsaugoti biuro patalpas įeigos 

kontrolės, įsilaužimo signalizacijos ir kitomis priemonėmis nuo neįgalioto personalo patekimo į 

biuro patalpas ar infrastruktūrą, kur yra prieiga prie asmens duomenų. 

38.2. Pastatai ar vietos (saugumo zonos), kuriose yra duomenų apdorojimo priemonės, laikomos 

fiziškai patikimomis, tų vietų išorinis stogas, sienos ir grindys iš vientisų konstrukcijų, o visos 

išorinės durys tinkamai apsaugotos nuo neteisėto patekimo valdymo mechanizmais (pvz., 

skląsčiais, apsaugos ir gaisro signalizacijomis ir spynomis). Kai nėra žmonių, durys ir langai 

rakinami, taip pat įrengiama langų išorės apsauga, ypač pirmame aukšte. 

38.3. Įstaigos valdomos duomenų apdorojimo priemonės (archyvai, dokumentų spintos, 

tarnybinės stotys, kompiuterių tinklai ir pan.) fiziškai atskiriamos nuo trečiųjų šalių (kitų įmonių) 

valdomos įrangos, jeigu jie nėra įgalioti duomenų tvarkytojai. 

38.4. Saugumo zonos saugomos tinkamomis įėjimo valdymo priemonėmis, kurios užtikrina tik 

įgalioto personalo įleidimą. Patekti į vietas, kuriose apdorojami arba saugomi konfidencialūs 

duomenys, turi teisę tik leidimą turintys asmenys, įgyvendinus atitinkamas įėjimo valdymo 

priemones, pvz., įgyvendinus dviejų veiksnių tapatumo nustatymo mechanizmą. Ribota prieiga prie 

saugumo zonų arba prie konfidencialių duomenų apdorojimo priemonių trečios šalies (kitų įmonių) 

priežiūros paslaugų personalui suteikiama tik esant poreikiui. 

38.5. Vedama ir stebima visų patekimo atvejų popierinė registracijos knyga arba elektroninis 

žurnalas. Ribota prieiga prie saugumo zonų arba prie konfidencialių duomenų apdorojimo 

priemonių trečios šalies (kitų įmonių) priežiūros paslaugų personalui suteikiama tik esant poreikiui. 

Šiai prieigai išduodamas atskiras leidimas ir ji stebima. 

39. ĮRANGOS IR LAIKMENŲ SAUGUMAS BEI SAUGUS NAIKINIMAS  

39.1. Elektros maitinimo ir telekomunikacijų kabeliai, kuriais perduodami duomenys arba 

teikiamos paslaugos, saugomi nuo slapto prisijungimo, trukdžių arba pažeidimo. Siekiant išvengti 

trukdžių, elektros maitinimo kabeliai atskiriami nuo ryšių (kompiuterių tinklo) kabelių.  

39.2. Duomenų perdavimo tinklo laidai, kabeliai, rozetės neturi būti matomi viešose erdvėse. 

Nenaudojamos tinklo rozetės turi būti atjungtos nuo bendrojo tinklo skirstymo įrenginių. 

39.3. Be atitinkamo leidimo duomenų įrašymo įrangą, arba programinę įrangą draudžiama išnešti 

iš įstaigos patalpų. Jeigu leidimas yra duodamas, atsižvelgiant į rizikos įvertinimo rezultatus, 

įrangoje papildomai įdiegiamos duomenų kodavimo apsaugos priemonės. Jeigu duomenys 

neišnešami, bet yra galimybė iš įrenginio prisijungti prie įstaigoje esančių Asmens duomenų, 

prisijungimai tinkamai konfigūruojami naudojant šifravimo priemones bei kitas technologijas, 

apsaugančias nuo galimybės pasinaudoti tokiu prisijungimu. 

39.4. Duomenų laikmenos nepaliekamos be priežiūros viešose vietose ir neduodamos naudotis 

kitiems asmenims. 
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39.5. Asmens duomenų saugojimas išorinėse (keičiamose, pvz., USB, SIM) laikmenose yra 

griežtai reglamentuotas, numatant technines ir organizacines priemones bei pastoviai apmokant 

personalą. 

39.6. Prieš sunaikinant arba pakartotinai naudojant IT įrangą, visi jos elementai, kuriuose yra 

atmintinės, tikrinami, siekiant užtikrinti, kad visi konfidencialūs duomenys būtų sunaikinti arba 

saugiai perrašyti. 

39.7. Atmintinė su konfidencialia informacija fiziškai sunaikinama arba naikinama joje esanti 

informacija, trinama arba perrašoma naudojant būdus, skirtus pirminę informaciją paversti 

neatkuriama, o ne naudojant standartinę ištrynimo arba formatavimo funkciją. 

39.8. Visi įstaigos darbuotojai informuojami apie saugumo reikalavimus ir procedūras, taikomus 

be priežiūros paliekamai įrangai, ir apie jų atsakomybę už tokios apsaugos įgyvendinimą. 

Darbuotojai turi atsijungti nuo taikomųjų programų ar tinklo paslaugų, kai jų nebereikia, apsaugoti 

kompiuterius ar mobiliuosius įtaisus nuo neleistino naudojimo, panaudojant prieigos slaptažodžius 

arba kitas tapatybės nustatymo priemones. 

39.9. Popieriniams dokumentams ir keičiamosioms duomenų laikmenoms (USB atmintinėms, 

išoriniams standiesiems diskams, DVD laikmenoms) nuolat taikoma švaraus stalo politika įprastu 

darbo laiku ir po jo. 

39.10. Popierinės bylos ar elektroninės duomenų laikmenos saugomos užrakintos (geriausia seife, 

spintoje arba kitų rūšių apsaugotuose balduose), kai jų nereikia, ypač, kai darbuotojas palieka 

įstaigą. 

40. PRAKTINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ASPEKTAI   

Įstaigos patalpose, kuriose nuolatos lankosi tretieji asmenys (klientai, pacientai, kurjeriai ir pan.), 

darbuotojai tvarkydami asmens duomenis, turi laikytis sekančių taisyklių:  

40.1. Popieriniai dokumentai su pacientų duomenimis ar pacientų sveikatos istorijos gydytojų 

kabinetuose, budėjimo postuose ir pan. sudedami taip, kad su jose esančiais asmens duomenimis 

(pvz. įstaigoje, net ir viršutiniame sveikatos istorijos lape nurodytu vardu, pavarde, adresu ir t.t.) 

negalėtų susipažinti tokios teisės neturintys kiti asmenys.  

40.2. Kompiuterių monitoriai, kuriuose sveikatos priežiūros įstaigos specialistai peržiūri su 

paciento sveikata susijusią informaciją, nukreipiami taip, kad su monitoriuje matomais asmens 

duomenimis negalėtų susipažinti tokios teisės neturintys kiti asmenys, užėję į patalpą (tas pats ir 

kitose įmonėse kur pacientai patenka į bendras su darbo vietomis susijusias patalpas, prekybos 

vietose ir kt.).  

40.3. Bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje, kalbant su pacientais telefonu, gydytojų 

kabinetuose ir kt., užtikrinamas pokalbių su pacientais konfidencialumas (t.y., pokalbis turi vykti 

taip, kad pokalbio metu pateiktų asmens duomenų negalėtų girdėti neįgalioti asmenys). 

40.4. Telefonu asmens duomenys neteikiami, jeigu įstaiga neturi galimybės identifikuoti 

skambinančio asmens. 

40.5. Pacientų ligos istorijoje tvarkoma ir saugoma tik su šiam pacientui teiktomis sveikatos 

priežiūros paslaugomis susijusi informacija. Ligos istorijoje netvarkoma ir nesaugoma 

administracinė informacija (pvz., pacientų skundai ir jų nagrinėjimo rezultatai).  

40.6. Gydymo įstaiga, teikianti stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas, koridoriuose neskelbia 

pacientų sąrašų su informacija, kuriose palatose, kokie pacientai gydomi.  

40.7. Vaizdo stebėjimas nevykdomas tose patalpose, kuriose pacientams teikiamos sveikatos 

priežiūros paslaugos, ar tose, kuriose atskleidžiami pacientų ypatingi asmens duomenys (pvz., 

koridoriuose prie gydytojų kabinetų ir pan.). 
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40.8. Tvarkant sveikatos priežiūros įstaigos archyvą, pasibaigus nustatytam Asmens duomenų 

saugojimo terminui, šie duomenys yra naikinami. 

40.9. Suteikiant galimybę pacientams jungtis prie išankstinės registracijos pas gydytojus sistemų, 

kaip prisijungimo vardas ir (ar) slaptažodis - asmens kodas nenaudojamas. 

40.10. Jeigu paslaugų teikimo metu, paslaugos teikimui yra būtina padaryti Duomenų subjekto 

pateikto dokumento, kuriame nurodyta, bet kokia informacija susijusi su jo Asmens duomenimis 

kopiją, ji turi būti saugoma, o pasibaigus jos reikalingumo terminui, sunaikinama kaip nurodyta (žr. 

skyriuje "TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS"). 

40.11. Įstaigos veikloje naudojamuose kompiuteriuose, serveriuose ir kitose elektroninėse 

laikmenose, nelaikoma jokia asmeninė darbuotojų informacija ir duomenys, nesusiję su jo 

pareigybinių funkcijų vykdymu. 

40.12. Tiek rašytiniai dokumentai, tiek pačios įgyvendinamos Asmens duomenų saugumo 

priemonės periodiškai peržiūrimos, o darbuotojai apmokomi pagal sekančias programas.  

41. PERSONALO ŠVIETIMAS IR MOKYMAS APIE DUOMENŲ SAUGĄ  

41.1. Tai labai svarbi organizacinė duomenų apsaugos priemonė. Svarbu, kad darbuotojai 

suprastų duomenų saugumo tikslą ir galimą teigiamą ir neigiamą savo elgesio poveikį įstaigai. 

Švietimo apie duomenų saugą programa turėtų būti parengta pagal įstaigos informacijos saugumo 

politiką ir atitinkamas procedūras, atsižvelgiant į įstaigos tvarkomus (saugomus) duomenis ir 

saugos valdymo priemones, kurios buvo įgyvendintos duomenims apsaugoti.  

41.2. Mokymai apie duomenų saugą galėtų apimti tokius aspektus:  

41.2.1. Bent kartą metuose būtinybę susipažinti su taikomomis įstaigoje duomenų saugos 

taisyklėmis ir jų laikytis taip, kaip jos apibrėžtos įstaigos saugos politikos dokumentuose;  

41.2.2. Asmeninę atsakomybę už savo veiksmus ir neveikimą bei bendrą atsakomybę už 

įstaigos tvarkomų duomenų saugą;  

41.2.3. Pagrindines duomenų saugumo procedūras (pvz., pranešimas apie duomenų saugumo 

pažeidimus) ir bazines saugos valdymo priemones (pvz., slaptažodžių naudojimas, apsaugos 

nuo kenkimo programų priemonės, švaraus stalo politika);  

41.2.4. Kontaktinius asmenis ir išteklius, skirtus papildomai informacijai ir patarimams 

duomenų saugumo klausimais ir kt.; 

41.2.5. Švietimas ir mokymas apie duomenų apsaugą turėtų vykti reguliariai. Pirminį 

darbuotojų švietimą ir mokymą reiktų taikyti ne tik pradedantiesiems, bet ir tiems, kurie 

perkeliami į naujas pareigas ar pradeda vykdyti naujas funkcijas, kurioms keliami gana 

skirtingi ar kitokie duomenų saugumo reikalavimai. Mokymai turėtų vykti prieš pradedant 

atlikti šias pareigas ar vykdyti funkcijas.  

42. DUOMENŲ VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ 

42.1. Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus, taip pat į 

įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas 

įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų ir galėtų įrodyti, kad 

duomenys tvarkomi laikantis reglamento. Tos priemonės prireikus peržiūrimos ir atnaujinamos.  

42.2. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šių taisyklių ir turi sugebėti 

įrodyti, kad jų laikomasi. 
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43. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

43.1. Su šiomis Taisyklėmis visi įstaigos darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

43.2. Taisyklės, jų pakeitimai ar papildymai skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje (pagal 

poreikį), o darbuotojai supažindinami atskirai. 

43.3. Visoms naudojamoms elektroninėms duomenų tvarkymo, valdymo, apskaitos, 

informacinės, paslaugų teikimo, prekybos ir pan. sistemoms, Duomenų valdytojas savo jėgomis 

paruošia bendrąsias, saugos ir funkcionalumo nuostatas, supažindina su jomis atsakingus asmenis, 

naudotojus bei duomenų subjektus. 

43.4. Sveikatos priežiūros įstaiga paskiria atsakingą asmenį ar padalinį už asmens duomenų 

apsaugą ir darbuotojus, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis. Atsakingas asmuo ar 

padalinys atlieka veiksmus ir vykdo darbus vadovaudamasis įstaigos duomenų apsaugos ir 

tvarkymo dokumentacija, LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bei ES parlamento ir 

Tarybos reglamentu 2016/679. 

43.5. Darbuotojai, pasikeitus jų asmens duomenims, raštu informuoja apie tai įstaigos atsakingą 

asmenį, o šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas patikslina ir atnaujina duomenis Darbuotojų asmens 

bylose ir duomenų bazėse. Raštas įdedamas į bylą. 

43.6. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę 

paskirtas atsakingas asmuo. 

43.7. Įstaigos direktoriaus įsakymu paskirtas įstaigos IT ūkio priežiūros specialistas. 

43.8. Už šių taisyklių pažeidimą, asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

________________________________ 
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Taisyklių priedas Nr.1. 

REKOMENDACIJOS SAUGUMO LYGIO IR PRIEMONIŲ PARINKIMUI 

1. Atsižvelgiant į saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką, skiriami šie 

automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygiai, kur pirmasis saugumo lygis yra 

žemiausias, o trečiasis saugumo lygis yra aukščiausias: 

1.1. pirmasis saugumo lygis - šiam saugumo lygiui priskirtas organizacines ir technines asmens 

duomenų saugumo priemones turi užtikrinti visi duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai, 

tvarkantys viešai skelbiamus asmens duomenis, taip pat duomenų valdytojai ir duomenų 

tvarkytojai, automatiniu būdu tvarkantys asmens duomenis, prie kurių nėra prieigos per duomenų 

pardavimo tinklus, kurių nevaldo duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas, (toliau - išoriniai 

duomenų perdavimo tinklai); 

1.2. antrasis saugumo lygis - šiam saugumo lygiui priskirtas organizacines ir technines asmens 

duomenų saugumo priemones turi užtikrinti duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai, 

automatiniu būdu tvarkantys asmens duomenis, prie kurių yra prieiga per išorinius duomenų 

perdavimo tinklus; 

1.3. trečiasis saugumo lygis - šiam saugumo lygiui priskirtas organizacines ir technines asmens 

duomenų saugumo priemones turi užtikrinti duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai, 

automatiniu būdu tvarkantys ypatingus asmens duomenis. 

2. Jeigu asmens duomenų tvarkymas atitinka kelis saugumo lygius, turi būti pasirenkamas 

aukštesnis saugumo lygis. 

3. Siekiant užtikrinti pirmąjį saugumo lygį, turi būti įgyvendintos šios organizacinės ir techninės 

asmens duomenų saugumo priemonės: 

3.1. užtikrinama prieigos prie asmens duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė; 

3.2. prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys 

yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti; 

3.3. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra 

suteiktos teisės; 

3.4. prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiai: 

3.4.1. suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą; 

3.4.2. unikalūs, sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simbolių, nenaudojant asmeninio pobūdžio 

informacijos; 

3.4.3. keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius; 

3.4.4. pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami; 

3.5. užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio 

kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis; 

3.6. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (apribojamas neįgaliotų 

asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.); 

3.7. užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos 

(antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.). 

4. Siekiant užtikrinti antrąjį saugumo lygį, turi būti įgyvendintos pirmojo saugumo lygio 

organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, nurodytos Bendrųjų reikalavimų 3 

punkte, ir šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės: 

4.1. kontroliuojama prieiga prie asmens duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis 

asmens duomenų saugumo priemonėmis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi bei teisių 

gavimo pastangas; 
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4.2. nustatomas leistinų nepavykusių prisijungimų prie programinės įrangos skaičius; 

4.3. fiksuojami šie prisijungimų prie asmens duomenų įrašai: prisijungimo identifikatorius, data, 

laikas, trukmė, jungimosi rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas). Šie įrašai turi būti saugomi ne 

trumpiau kaip 1 metus; 

4.4. teikiamų asmens duomenų paieškos užklausoje nurodomas asmens duomenų naudojimo 

tikslas (-ai); 

4.5. užtikrinamas saugių protokolų ir (arba) slaptažodžių naudojimas, kai asmens duomenys 

perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais; 

4.6. užtikrinama asmens duomenų, esančių išorinėse duomenų laikmenose ir elektroniniame 

pašte, saugos kontrolė ir ištrynimas po jų panaudojimo perkeliant į duomenų bazes ir pan.; 

4.7. registruojami asmens duomenų kopijavimo, jei jis daromas, ir atkūrimo jų avarinio 

praradimo atveju veiksmai (kada ir kas atliko šiuos veiksmus); 

4.8. užtikrinama, kad informacinių sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais asmens 

duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, kurių metu būtų naudojamos organizacinės ir techninės 

asmens duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių asmens duomenų saugumą; 

4.9. užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (užtikrinamas tik 

įgaliotų asmenų patekimas j atitinkamas patalpas ir pan.). 

5. Siekiant užtikrinti trečiąjį saugumo lygį, turi būti įgyvendintos pirmojo ir antrojo saugumo 

lygio organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, nurodytos 3 ir 4 punktuose, ir 

šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės: 

5.1. fiksuojami prisijungimų prie asmens duomenų įrašai: bylos, prie kurių buvo jungtasi, atlikti 

veiksmai su asmens duomenimis (įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti asmens duomenų 

tvarkymo veiksmai). Šie įrašai turi būti saugomi ne trumpiau kaip 1 metus; 

5.2. ne rečiau kaip kartą per 1 mėnesį peržiūrimas naudotojų prisijungimų prie duomenų bazės (-

ių) įrašų elektroninis žurnalas ir duomenų valdytojui teikiamos peržiūros ataskaitos; 

5.3. mobiliuosiuose įrenginiuose (pvz. nešiojamuose kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose 

telefonuose) ne Duomenų valdytojo ir / ar duomenų tvarkytojo vidiniame tinkle, užtikrinama, kad 

juose esantys Asmens duomenys ir prisijungimas prie Duomenų valdytojo ir (ar) Duomenų 

tvarkytojo tvarkomų Asmens duomenų, bei kita informacija būtų šifruota ir apsaugota tokiomis 

priemonėmis, kurios atitiktų Asmens duomenų atskleidimo ar praradimo keliamą riziką; 

5.4. atsarginės asmens duomenų kopijos, jei jos daromos, saugomos kitoje patalpoje ar 

geografinėje vietoje negu aktyvi (veikianti) duomenų bazė; 

5.5. šifruojami atsarginėse kopijose, archyvuose ir išorinėse duomenų laikmenose saugomi 

asmens duomenys; 

5.6. šifruojami elektroniniu paštu perduodami ypatingi asmens duomenys. 

6. Duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, tvarkantiems ypatingus asmens duomenis, 

atsižvelgiant į šių duomenų tvarkymo keliamą riziką, rekomenduojama įgyvendinti šias papildomas 

organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones: 

6.1. ne rečiau kaip kartą per 1 metus atlikti asmens duomenų tvarkymo rizikos vertinimą; 

6.2. ne rečiau kaip kartą per 1 metus patikrinti avarinio asmens duomenų atkūrimo tvarką 

atliekant praktinius bandymus; 

6.3. šifruoti aktyvioje (veikiančioje) duomenų bazėje saugomus asmens duomenis; 

6.4. naudoti organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, kontroliuojančias 

duomenų bazę (-es), tarnybinę (-es) stotį (-is) ir informacinę sistemą administruojančių asmenų 

veiksmus. 

7. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas, atsižvelgdamas į savo veiklos ypatumus 

(tarnybinės ir (arba) profesinės etikos reikalavimus ir pan.), saugotinų asmens duomenų pobūdį ir jų 
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tvarkymo keliamą riziką, gali numatyti papildomas organizacines ir technines asmens duomenų 

saugumo priemones ir (arba) pasirinkti aukštesnį saugumo lygį. 

8. Siekiant užtikrinti asmens duomenų saugumą, rekomenduojama vadovautis Lietuvos 

standartais LST ISO/IEC 27002, LST ISO/IEC 27001 ir kitais Lietuvos bei tarptautiniais 

standartais, reglamentuojančiais informacijos saugumą. 

 

______________________________________________ 


