
 

Ši atmintinė parengta informaciniais, apibendrinimo tikslais ir nėra teisinė, duomenų apsaugos atitikties ar kitokia konsultacija.  
Daugiau informacijos rasite www.dataprotection.lt. Dėl konsultacijos prašome kreiptis www.dataprotection.lt nurodytais kontaktais. 

 

ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS 

Viskas, ką turite žinoti, viename puslapyje 

www.dataprotection.lt 

 

Kas tai? 
Naujas teisės aktas, kuris numatys, kaip rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie žmones Europos Sąjungoje. 

Angl. General Data Protection Regulation – GDPR. 
 

Ar man tai svarbu? 

Taip, jeigu Jūsų bendrovė ar įstaiga renka, naudoja ar saugo bet kokią informaciją apie klientus, darbuotojus, tarnautojus, piliečius, reklamos 

adresatus, interneto puslapio lankytojus, interesantus, pacientus, studentus, kitus žmones ar naudoja vaizdo kameras. 
 

Kokia rizika? 
Baudos iki 20 milijonų eurų arba 4% metinės pasaulinės apyvartos. 
 

Kiek laiko turiu? 
Iki 2018 m. gegužės 25 d. 
 

Kas naujo? 

Griežtesni reikalavimai sutikimams  Duomenų apsaugos pareigūnas 

Turite supaprastinti naudojamas sutikimų dėl duomenų naudojimo 
formas, atskirti sutikimus nuo sutarčių, saugoti sutikimų įrodymus. 

Dauguma bendrovių ir įstaigų turi paskirti už duomenų apsaugą 
atsakingą darbuotoją ar pasisamdyti išorės ekspertą. 

Atskaitomybės principas Daugiau informacijos asmenims  

Turite patvirtinti detalesnes procedūras, kurios numatytų, kaip Jūsų 
bendrovė ar įstaiga sprendžia duomenų apsaugos klausimus. 

Turite detaliai informuoti žmones, kaip naudosite ir saugosite jų 
duomenis. 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai Griežtesni reikalavimai paslaugų teikėjams 

Turite vesti Jūsų naudojamų ir saugojamų duomenų registrą ir jame 
aprašyti, kokius ir kaip duomenis naudojate. 

Turite griežčiau kontroliuoti IT, apskaitos, rinkodaros, finansinių ir 
kitus paslaugų teikėjus, sutartyse su jais apašyti duomenų apsaugą. 

Pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus Data protection by design and by default 

Nutekėjus duomenims ar įvykus incidentui, turėsite skubiai 
informuoti priežiūros instituciją ir nukentėjusius žmones. 

Turite kurti ir naudoti programas, įrenginius ir informacines sistemas, 
kurios yra suderintos su duomenų apsaugos reikalavimais.  

Duomenų perkeliamumas Vieno langelio priežiūra 

Jei gausite tokį prašymą, turėsite iš savo sistemų patogiu formatu 
eksportuoti žmonėms informaciją, kurią gavote iš jų. 

Tarptautinės bendrovių grupės paprastai galės bendrauti su 
priežiūros institucija tik vienoje ES narėje. 

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas Išankstinės konsultacijos su priežiūros institucija 

Diegdami IT sistemas ir planuodami naują veiklą, turėsite patikrinti, 
ar jos atitinka duomenų apsaugos reikalavimus. Nebereikės teikti 
pranešimų Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI). 

Jei matysite, kad jūsų diegiamos IT sistemos ir planuojama veikla 
kelia duomenų apsaugos problemų, turėsite kreiptis į VDAI. VDAI 
turės Jums patarti. 

 

Kas gali profesionaliai viskuo pasirūpinti?  

Dataprotection.lt 

Ekspertinė patirtis duomenų apsaugos srityje nuo 2008 m. 
Atitikimo reglamentui audito ir užtikrinimo paslaugos 
Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos 
Žmonių prašymų ir pretenzijų valdymas  
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas 

Didžiausių Lietuvos ir pasaulio bendrovių konsultavimo patirtis 
Duomenų apsaugos pareigūnų, bendrovių, įstaigų mokymai 
Duomenų apsaugos procedūrų ir dokumentų rengimas 
Atstovavimas VDAI ir teismuose 
Duomenų saugumo pažeidimų valdymas 

  

http://www.dataprotection.lt/
http://www.dataprotection.lt/
http://www.dataprotection.lt/
http://www.dataprotection.lt/

