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2018 m. vasario mėn.  

 
Verslo teisės advokatų profesinė bendrija „STRATEGUM Dargis ir partneriai“ specializuojasi 
verslo teisės srityje, kas apima intelektinės nuosavybės, duomenų apsaugos, darbo, viešųjų 
pirkimų, sutarčių teisės sritis, todėl norime Jums padėti pasiruošti ES Bendrajam duomenų 
apsaugos reglamentui (toliau – Reglamentas), kuris bus pradėtas taikyti jau 2018 m. gegužės 25 d.  

 
Vadovaujantis pateiktais žingsniais siūlome įvertinti ar Jūs turite pasiruošti Reglamentui ir kaip tai 
padaryti, t. y. kokių priemonių turėtumėte imtis siekiant tinkamai apsaugoti tvarkomus asmens 
duomenis ir suvaldyti Reglamente numatytų baudų riziką. 
 

Reglamento taikymo sritis: 
 
Norint nustatyti, ar Jūsų organizcija patenka į Reglamento taikymo sritį, reikėtų įvertinti ar Jūsų 
organizcija tvarko (renka, saugo, tiekia kitiems ar kitaip savo veikloje naudoja) fizinių asmenų duomenis 
(vardą, pavardę, asmens kodą, tel. numerį, ar kitą susijusią informaciją) ir yra įsisteigusi Europos sąjungoje 
(arba EEE valstybėje) arba tvarko Europos sąjungos (arba EEE valstybės) piliečių asmens 
duomenis. Asmens duomenų tvarkymas apima šias daugumai organizacijų kasdienines ir įprastas 
veiklos sritis: 
 Esamų arba ieškomų darbuotojų duomenų (CV, medicininiai įrašai ir kt.) rinkimas, saugojimas 

ar kitoks tvarkymas;  
 Klientų (išskirtinai fizinių asmenų) duomenų bazių sudarymas, saugojimas ar kt. tvarkymas; 
 Tiesioginės rinkodaros taikymas (naujienlaiškių siuntimas, pardavimai / apklausos telefonu ir pan.); 
 Asmens duomenų tvarkymas kitoms organizacijoms (buhalterinė apskaita, įdarbinimo paslaugos, 

IT priežiūra ar kt.); 
 Vaizdo stebėjimas (darbo, viešoje vietoje, privačioje teritorijoje ar kt.). 
 
Taigi, jeigu savo kasdieninėje veikloje tvarkote bet kokius asmens duomenis, Jūs patenkate į 
Reglamento taikymo sritį ir siekdami sumažinti jame numatytų sankcijų riziką (baudos iki 20 mln. 
arba iki 4 % pasaulinės metinės apyvartos) privalote imtis veiksmų nedelsiant.  
 

Pasiruoškite Reglamentui vadovaujantis šiais žingsniais: 
 
Pirma, įvertinkite savo tvarkomus asmens duomenis. 
 
Siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą savo organizacijoje būtina inventorizuoti 
tvarkomus asmens duomenis, vidines taisykles bei kitus dokumentus ir naudojamas informacines 
sistemas (IT) bei jų atitiktį Reglamento nuostatoms. Visa tai padės padaryti duomenų apsaugos 
atitikties auditas.   
 
Antra, įvertinkite ar Jūsų organizacijoje  vykdomas asmens duomenų tvarkymas atitinka 
Reglamento nuostatas. 
 
Atliktas duomenų apsaugos atitikties auditas, padės  įvertinti ar Jūsų organizacijos asmens 
duomenų pasauga atitinka Reglamento principiniams reikalavimams, t. y. tinkamai įgyvendina 
duomenų subjektų (žmonių) teises ir vykdo duomenų valdytojui/tvarkytojui (jūsų organizacijai) 
priskirtas pareigas. Dar daugiau, visa tai padės identifikuoti probleminius organizacijos duomenų 
apsaugos aspektus ir sudaryti veiksmų planą šiems išspręsti. 
 



 

 
Trečia, pasirūpinkite reikiama dokumentacija. 
 
Viena iš pagrindinių Reglamento naujovių yra atskaitomybės principas, kuris numato Duomenų 
valdytojo / tvarkytojo pareigą įrodyti prižiūrinčiajai institucijai savo organizacijos atitikimą 
Reglamentui. Todėl būtina pasirūpinti reikiama dokumentacija (vidaus tvarkos dokumentais, duomenų 
tvarkymo procedūromis, duomenų tvarkymo veiklos įrašais ir kt.). 
 
Ketvirta, pasirūpinkite, jog Jūsų organizacijoje naudojamos technologijos būtų 
suderintos su Reglamento principais ir užtikrintų duomenų saugumą. 
 
Dar viena Reglamento naujovė - pritaikytoji duomenų apsauga. Ši Reglamente įtvirtinta duomenų 
valdytojo prievolė numato reikalavimą naudotis informacinėmis sistemomis su jose  integruota 
duomenų apsauga (data protection by design), t. y. kurios ne tik užtikrintų duomenų saugumo 
standartus, bet ir leistų lengvai įgyvendinti visus Reglamento principus. 
 
Penkta, supažindinkite darbuotojus su pagrindiniais asmens duomenų apsaugos 
principais ir naujomis asmens duomenų tvarkymo procedūromis organizacijoje. 
 
Reikėtų pažymėti, jog net ir atlikus visus aukščiau nurodytus žingsnius ir pasiruošus Reglamentui 
dar iki jo taikymo pradžios (2018 m. gegužės mėn. 25 d.), parengta asmens duomenų apsauga 
organizacijoje neveiks, jeigu darbuotojai nežinos pagrindinių Reglamento principų ar nesugebės 
pasinaudoti parengtomis duomenų tvarkymo procedūromis. Todėl privalu nuolat rūpintis 
darbuotojų švietimu dėl duomenų apsaugos ir kurti organizacijoje tinkamą duomenų apsaugos 
kultūrą. 
 

Papildoma nauda jūsų organizacijai: 
 
Tinkama asmens duomenų apsauga organizacijoje verta pasirūpinti ne tik dėl Reglamente 
numatytų sankcijų, tačiau ir dėl kitų verslui palankių sąlygų, kaip pvz.: 

 Padidintas klientų pasitikėjimas dėl saugiai ir skaidriai tvarkomų asmens duomenų; 

 Mažesnės administracinės naštos dėl duomenų valdytojų registro panaikinimo; 

 Mažesnės administracinės naštos plečiant verslą dėl vienodų taisyklių duomenų apsaugai 
visose ES šalyse. 

 
Todėl neabejojame, jog ilgainiui organizacijos investicija į duomenų apsaugą pasiteisins ir ne tik 
padės išvengti Reglamente numatytų sankcijų, tačiau ir atneš papildomos naudos Jūsų 
organizacijai. 
 

Pasiruošimui likęs laikas: 
 
Norime atkreipti dėmesį, jog Reglamento pereinamasis laikotarpis jau eina į pabaigą ir 
Reglamentas bus taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d., kadangi pasiruošimas Reglamentui yra 
daug laiko ir dėmesio reikalaujantis kompleksinis teisės (Reglamento principus atitinkanti 
dokumentacija, procedūros ir kt.) bei informacinių technologijų (duomenų saugumo užtikrinimo) 
procesas, todėl norint suspėti pasirengti reglamentui ir suvaldyti riziką reikėtų imtis veiksmų 
nedelsiant. 
 

Ši praktinė atmintinė yra tik rekomendacinio pobūdžio preliminari nuomonė parengta informaciniais 
tikslais, todėl  nėra teisinė konsultacija. 

Dėl daugiau informacijos kreipkitės nurodytais kontaktais. 


