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Duomenų apsaugos pareigūnas – kas tai? 
Duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) – darbuotojas ar paslaugos teikėjas, nešališkas specialistas, kuris padeda bendrovei ar įstaigai 

išspręsti visus klausimus, kurie iškyla dėl asmens duomenų apsaugos. 
 

Kodėl tai svarbu? 
Nuo duomenų apsaugos pareigūno kompetencijos, išankstinio pasiruošimo ir žinių priklauso, ar bendrovė ir įstaiga nepažeis ES Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento. Tai – nauji reikalavimai, kaip rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie žmones Europos Sąjungoje. 
 

Kam tai privaloma? 

1. valstybės įstaigoms; 

2. įstaigoms ar bendrovėms, kurių svarbiausia veikla yra sistemingas žmonių vertinimas, stebėjimas (pvz., sudarinėjant žmonių profilius ar 

naudojant išmaniąsias technologijas) arba jautresnės informacijos apie žmones (pvz., sveikatą, teistumą) naudojimas dideliu mastu; 

3. kitoms bendrovėms ir įstaigoms ES rekomeduoja paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kad jos išvengtų duomenų apsaugos problemų.  
 

Kokia rizika? 

Baudos bendrovėms ir įstaigoms iki 20 milijonų eurų arba 4% metinės pasaulinės apyvartos. Taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
 

Kokie reikalavimai keliami duomenų apsaugos pareigūnui? 
Jis privalo būti duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertas. Jis turi sugebėti konsultuoti bendrovę ar įstaigą visais duomenų apsaugos 

klausimais ir pasisakyti, ar ji atitinka ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. 
 

Kuo mokymai naudingi? 
Mokymai leis pasiruošti atlikti duomenų apsaugos pareigūno funkcijas kasdieninėje veikloje, įgyti būtinų žinių apie duomenų apsaugos teisę, 

susipažinti su aktualia praktika ir įgyvendinti ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus bendrovėje ar įstaigoje. 
 

Apie ką mokymai? 

1. Duomenų apsaugos pareigūnas: samprata, veiklos principai, funkcijos, jam keliami reikalavimai. 

2. Šaltiniai, kuriuos turi išmanyti duomenų apsaugos pareigūnas. 

3. Vidiniai dokumentai, procedūros, procesai, kurias turi pasirūpinti duomenų apsaugos pareigūnas. 

4. ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: ką duomenų apsaugos pareigūnas turi padaryti, kad būtų suvaldyta baudų rizika. 

Kiek laiko mokymai trunka? 
12 val. (2 dienos po 6 val.). Suderintu patogiu laiku. 
 

Ar išduodamas pažymėjimas? Ar juo gali būti įrodinėjama kompetencija? 

Taip. Reglamentas leidžia laisvai pasirinti, kaip įrodyti kompetenciją. Svarbiausia – realios žinios.  
 

Kiek mokymai kainuoja? 
EUR 1920 + PVM. Mokymuose dalyvauti gali žmonių grupė. 
 

Kas lektorius? 

 

Dr. Julius Zaleskis – Dataprotection.lt vadovas, Vilniaus universiteto lektorius ir advokatas. 

Nuo 2008 m. konsultuoja didžiausias Lietuvos ir pasaulio bendroves visais duomenų apsaugos klausimais. Atstovauja 
bendroves ir įstaigas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir teismuose. Vedė daugiau nei 25 mokymų verslui, 
valstybės institucijoms, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitais 
duomenų apsaugos klausimais. Dėsto duomenų apsaugos teisės dalyką Vilniaus universitete. Duomenų apsaugos 
klausimais paskelbė 5 publikacijas ir daugiau nei 10 ekspertinių komentarų žiniasklaidoje. Kaip nacionalinis ekspertas 
rengė Europos Komisijos ir Europos Tarybos studijas, stažavosi Britų tarptautinės ir lyginamosios teisės institute. 
Daugiau informacijos: https://www.dataprotection.lt/kompetencija.  
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