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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ
ĮGYVENDINIMO TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS
RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Turto valdymo ir ūkio
departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apraše (toliau – Aprašas)
nustatyta asmens duomenų tvarkymo apimtis ir tikslai, asmens duomenų saugojimo priemonės,
duomenų subjektų teisės, duomenų subjektų prašymų dėl teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(toliau – Reglamentas), įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Turto valdymo ir ūkio departamente
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – TVŪD, duomenų valdytojas) tvarka,
taip pat kitos priemonės, užtikrinančios Reglamento ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų
tvarkymą ir apsaugą, nuostatų laikymąsi ir įgyvendinimą.
2. Aprašas taikomas siekiant įgyvendinti duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis
tvarko TVŪD, teises, taip pat numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų
saugos organizacines priemones.
3. Aprašo nuostatos vaizdo duomenų tvarkymui taikomos tiek, kiek Vaizdo duomenų tvarkymo
Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos taisyklėse,
patvirtintose TVŪD direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 8V-69 ,,Dėl Vaizdo duomenų
tvarkymo Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
taisyklių patvirtinimo“, nenustatyta kitaip.
4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose
asmens duomenų apsaugą.
II SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS IR TIKSLAI
5. TVŪD tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys šiais asmens duomenų tvarkymo
tikslais:
5.1. esamų ir buvusių TVŪD valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
(toliau – darbuotojai), asmens duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, lytis, asmens
socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas,
gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, šeiminė padėtis (įskaitant vaikų vardus, pavardes bei
gimimo datas), pareigos, valstybės tarnautojo pažymėjimo numeris, duomenys apie priėmimą /
perkėlimą į pareigas, atleidimą iš pareigų, tarnybos stažą TVŪD ir Lietuvos valstybei, duomenys
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apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie narystę profesinėje
sąjungoje, duomenys apie atostogas, duomenys apie atsiskaitomąsias sąskaitas, duomenys apie darbo
užmokestį, neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymą, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas,
duomenys apie dalyvavimą pensijų kaupime, duomenys apie užsienio kalbų mokėjimo lygį,
informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie leidimus dirbti kitą darbą, informacija apie
skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie TVŪD
darbuotojo tarnybinės veiklos vertinimą, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos
Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data,
dokumentą išdavusi įstaiga, vairuotojo pažymėjimo numeris (kai pareigybės aprašyme nustatytas
reikalavimas vairuoti transporto priemonę), išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi
įstaiga, dokumentų registracijos data ir numeris, valstybės tarnautojo kodas, ypatingi asmens
duomenys, susiję su sveikata, administracinės atsakomybės taikymu ir teistumu, dalyvavimu
uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys,
kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti TVŪD įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai),
tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių
išteklių naudojimo) tikslu;
5.2. pareigūnų ir karių valstybinės pensijos gavėjų duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės),
gimimo ir mirties data, šeiminė padėtis, pilietybė, ankstesnė (-ės) pavardė (-ės), duomenys apie
tarnybos (darbo) vietą, tarnybos (darbo) istoriją, sveikatos patikrinimo rezultatai, duomenys apie
paskirtą pensiją, jos indeksavimą, duomenys apie išmokėtos pensijos dydį iki 2014 m. lapkričio
30 d., duomenys apie darbo užmokestį (kiek tai susiję su pensijos skyrimu) ir kitas išmokas,
sutuoktinio, nepilnamečių vaikų vardai, pavardės, gimimo datos, socialinio draudimo duomenys,
paso, asmens tapatybės kortelės duomenys, kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris,
elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), duomenys apie asmens neįgalumą)
tvarkomi pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų bylų administravimo, duomenų, kurie
reikalingi priimti administracinius sprendimus, perdavimo kompetentingoms institucijoms tikslu;
5.3. pretendentų į TVŪD darbuotojus asmens duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens
kodas, lytis, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias
pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją,
duomenys apie užsienio kalbų mokėjimo lygį, privačių interesų deklaravimo duomenys, pokalbio su
pretendentu į TVŪD darbuotojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir
numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti TVŪD
įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai), tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo,
dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;
5.4. duomenų subjektų, pateikusių TVŪD skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys
(vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris,
elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo
TVŪD data ir numeris), skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus
asmens duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, TVŪD atsakymo data ir
numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija) tvarkomi skundų,
prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (dokumentų valdymo) tikslais;
5.5. duomenų subjektų, patenkančių į TVŪD vykdomą vaizdo stebėjimo lauką, vaizdo
duomenys tvarkomi asmenų, besilankančių ir dirbančių pastate, esančiame adresu Šventaragio g. 2,
Vilnius, saugumo, teritorijos ir nuosavybės apsaugos užtikrinimo, korupcijos prevencijos ir
išaiškinimo tikslais;
5.6. viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje tiekėjo, jo atstovo ir kitų, už viešojo pirkimopardavimo sutarties vykdymą atsakingų asmenų, asmens duomenys (vardas (-ai), pavardė (-ės);
gimimo data; asmens kodas (jeigu asmens kodas suteiktas Lietuvos Respublikos gyventojų registro
įstatymo nustatyta tvarka), užsienio valstybės suteiktas asmens kodas (kai fizinis asmuo yra asmuo
be pilietybės arba užsienio valstybės pilietis ir tokį kodą turi); individualios veiklos pažymėjimo arba
verslo liudijimo numeris; gyvenamosios (veiklos) vietos adresas; telefono numeris; elektroninio
pašto adresas; banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys; pagal sutartį gaunamos pajamos;
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išsilavinimą ir turimą kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų duomenys (atestatų, sertifikatų,
licencijų, pažymėjimų ir pan.); taip pat kiti asmeniui būdingi ekonominio ar socialinio pobūdžio
duomenys, kuriuos asmuo pateikė dalyvaudamas viešajame pirkime), kurie tvarkomi viešojo
pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo tikslu;
5.7. naudojant transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemas, veikiančias GPS/GSM
technologijų pagrindu, gauti duomenų subjektų identifikavimo ir transporto priemonių naudojimo
duomenys (laikas, greitis, judėjimo kryptis, GNSS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė,
odometro rodmenys, degalų kiekis bake, vairuotojo autentiškumo patvirtinimo duomenys), kurie
tvarkomi nuosavybės apsaugos, materialinių ir laiko išteklių (degalų, amortizacijos išlaidų, laiko
užduotims ir pavedimams vykdyti) apskaitai, analizei ir naudojimo kontrolei, darbuotojų saugumo
tikslais, taip pat įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimą
Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“;
5.8. elektroninės įeigos kontrolės sistemos pagalba gauti asmenų, kurie lankosi pastate ar
teritorijoje, esančiame (-ioje) adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, duomenys (dirbančiųjų pastate,
esančiame adresu Šventaragio g. 2, Vilnius – atvaizdas, vardas, pavardė, kortelės numeris,
apsilankymo data ir laikas; lankytojų (svečių) – vardas, pavardė, kortelės numeris (jei išduodama),
apsilankymo data ir laikas) ir jų valdomų transporto priemonių identifikavimo informacija
(transporto priemonės numeris) tvarkoma lankytojų (svečių) registravimo, darbuotojų, dirbančių
pastate, esančiame adresu Šventaragio g. 2, Vilnius, ir lankytojų (svečių) patekimo į patalpas ar
teritoriją kontrolės tikslais.
III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
6. TVŪD duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose
rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu.
7. Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tiems TVŪD darbuotojams, kuriems tokie
duomenys yra reikalingi jų funkcijoms ir pavedimams atlikti.
8. TVŪD darbuotojai privalo laikytis Reglamente nurodytų asmens duomenų tvarkymo
principų ir reikalavimų, laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su
kuria jie susipažino atlikdami savo funkcijas ir pavedimus.
9. TVŪD valstybės tarnautojai ir darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, privalo nedelsiant
pranešti apie bet kokius asmens duomenų saugos pažeidimus tiesioginiam vadovui ir duomenų
apsaugos pareigūnui.
10. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, tvarkomi, įtraukiami į apskaitą, viešinami ir
saugomi vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo
archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių
patvirtinimo“, reikalavimais ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos parengtomis Vaizdo ir garso
dokumentų išsaugojimo rekomendacijomis.
11. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai
asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie
įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti atitinkamam archyvui.
12. Siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys TVŪD būtų saugomi tik nustatytą terminą, visi
TVŪD tvarkomi asmens duomenys yra fiksuojami duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, kaip
numatyta Aprašo IV skyriuje. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, jis gali būti pratęstas,
jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis
ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų
nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems
duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
13. Prieš tvarkant duomenų subjektų identifikavimo ir transporto priemonių naudojimo
duomenis, gautus iš transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemų, apie tokį duomenų

4
tvarkymą duomenų subjektai papildomai informuojami transporto priemonėse pateikiamais ar
priklijuojamais informaciniais pranešimais. Šio reikalavimo įgyvendinimą privalo užtikrinti TVŪD
administracijos padalinys, organizuojantis transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemų
įdiegimą.
IV SKYRIUS
DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI
14. Konkretūs tvarkomi asmens duomenys, jų tvarkymo tikslai, saugojimo terminai bei
tvarkymo teisiniai pagrindai yra numatyti duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, kuriais privalo
vadovautis darbuotojai. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai TVŪD yra tvarkomi pagal Aprašo 1 priede
pateiktą formą.
15. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai yra tvarkomi raštu, įskaitant elektroninę formą. TVŪD
vykdoma asmens duomenų tvarkymo veikla privalo tiksliai atitikti duomenų tvarkymo veiklos
įrašuose aprašytą veiklą. TVŪD yra tvarkomi tik tie asmens duomenys ir tik tuo tikslu bei tuo teisiniu
pagrindu, kurie nurodyti duomenų tvarkymo veiklos įrašuose.
16. Įgaliotai valdžios institucijai pateikus pagrįstą reikalavimą susipažinti su duomenų
tvarkymo veiklos įrašais, TVŪD pateikia atitinkamus įrašus per prašyme nustatytą terminą.
17. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai turi būti teisingi, aktualūs ir išsamūs, atspindėti realią
TVŪD duomenų tvarkymo veiklą. TVŪD periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą per metus,
tikrinama, ar TVŪD vykdoma asmens duomenų tvarkymo veikla atitinka duomenų tvarkymo veiklos
įrašus. Už šias patikras yra atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris patikrai atlikti gali
pasitelkti TVŪD darbuotojus. Patikros rezultatai yra įforminami išvada, kurioje nurodoma, ar TVŪD
vykdoma asmens duomenų tvarkymo veikla atitinka duomenų tvarkymo veiklos įrašus, nurodomi
trūkumai, jeigu tokie nustatyti, bei rekomendacijos, kaip nustatytus trūkumus ištaisyti. Patikros
išvada pateikiama TVŪD direktoriui.
18. Už Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registravimą atsakingas duomenų apsaugos
pareigūnas. TVŪD administracijos padalinių vadovai pagal kompetenciją privalo nedelsiant
informuoti duomenų apsaugos pareigūną, jeigu TVŪD duomenų tvarkymo veiklos įrašai neatitinka
TVŪD realaus poreikio dėl asmens duomenų tvarkymo, pateikdami duomenų tvarkymo veiklos įrašų
užpildytą formą (Aprašo 1 priedas).
V SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
I SKIRSNIS
TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ
19. Informacija apie TVŪD atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta
Reglamento 13 ir 14 straipsniuose, nurodoma TVŪD interneto svetainėje, pateikiama žodžiu arba
raštu asmens duomenų gavimo metu.
20. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie
šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama:
20.1. per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį,
atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes;
20.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne
vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba
21. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip
atskleidžiant duomenis pirmą kartą.
II SKIRSNIS
TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS
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22. Esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens
duomenimis TVŪD pateikia:
22.1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
22.2. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento 15 straipsnio
1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
22.3. tvarkomų asmens duomenų kopiją.
23. Jeigu renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:
23.1. TVŪD tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra
galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, TVŪD turi teisę paprašyti duomenų
subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą;
23.2. tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų
subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.
III SKIRSNIS
TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS
24. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad
bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
25. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar
neišsamūs, TVŪD gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
26. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą)
buvo perduoti duomenų gavėjams, TVŪD šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai
būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad
jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
IV SKIRSNIS
TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS (,,TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)
27. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama
Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais.
28. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali
būti neįgyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
29. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo
perduoti duomenų gavėjams, TVŪD šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų
neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam
būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
V SKIRSNIS
TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ
30. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais TVŪD privalo įgyvendinti duomenų
subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
31. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo
panaikinimą duomenų subjektas raštu, žodžiu arba elektroninių ryšių priemonėmis
yra
informuojamas.
32. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų
subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, TVŪD šiuos duomenų gavėjus apie tai
informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas
turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.
VI SKIRSNIS
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TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ
33. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su prašymu ir gauti su juo susijusius asmens
duomenis bei turi teisę prašyti duomenų valdytojo persiųsti tvarkomus duomenų subjekto asmens
duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra tenkintinos visos šios sąlygos:
33.1. duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui,
pateikė pats;
33.2. duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai
naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu;
33.3. duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto
sutikimu arba vykdoma sutartimi tarp duomenų valdytojo ir duomenų subjekto;
33.4. asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
34. Jeigu duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas,
duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, TVŪD nevertina, ar
duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą
gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens
duomenų saugumo priemones. Duomenų valdytojas neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens
duomenų tolesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.
35. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai
ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės
reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo.
VII SKIRSNIS
TEISĖ NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU
36. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo
konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad TVŪD tvarkytų jo asmens
duomenis.
37. Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu TVŪD informuoja
pateikiant informaciją TVŪD interneto svetainėje.
38. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas
atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas
asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu
asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
VI SKYRIUS
PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS
39. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu
arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis.
40. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas pateiktas
raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos.
41. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą
paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas
kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios
leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
42. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas,
jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys
ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
43. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
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44. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius
duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo
asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią duomenų subjekto teisę ir
kokios apimties pageidaujama įgyvendinti, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo
kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.
45. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos
informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
46. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir
naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną.
Siekiant užtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į
duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų
apsaugos pareigūnui.
VII SKYRIUS
PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS
47. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo
dienos, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.
Pirmiau minėtas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo
sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Duomenų valdytojas per vieną mėnesį nuo prašymo
gavimo dienos informuoja duomenų subjektą apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir nurodo
termino pratęsimo priežastis bei galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai.
48. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Aprašo V skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų,
jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, duomenų subjektas apie tai
informuojamas nurodant priežastis.
49. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos
Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
50. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama
valstybine kalba.
51. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises
atliekami ir informacija teikiama nemokamai, išskyrus Reglamento 12 straipsnio 5 dalyje numatytą
atvejį.
52. Duomenų valdytojas informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą
pateikia tokiu būdu, kokiu subjektas ar jo atstovas kreipiasi, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas
tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir
teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.
VIII SKYRIUS
POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS IR KONSULTACIJOS SU
PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA
53. Tais atvejais, kai, atsižvelgiant į asmens duomenų ir Duomenų subjektų kategoriją,
duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą, tikslus, Duomenų subjektų teisėms bei laisvėms gali
kilti didelis pavojus, TVŪD, prieš pradėdama vykdyti duomenų tvarkymo operacijas (veiksmus) ir
tvarkyti duomenis, atlieka numatytų duomenų tvarkymo operacijų poveikio duomenų apsaugai
vertinimą.
54. Poveikis duomenų apsaugai vertinamas, kai:
54.1. duomenų tvarkymo operacija patenka į Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas
reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašą, patvirtintą Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 1T-35 (1.12. E) „Dėl Duomenų
tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą,
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sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Duomenų tvarkymo operacijų sąrašas), kurioms poveikio duomenų
apsaugai vertinimas yra privalomas;
54.2. duomenų tvarkymo operacija nepatenka į Duomenų tvarkymo operacijų sąrašą, kurioms
poveikio duomenų apsaugai vertinimo reikalavimas yra privalomas, tačiau TVŪD įvertina, kad
duomenų tvarkymo operacija, atsižvelgiant į Aprašo 55 punkte įtvirtintus kriterijus, duomenų
subjektų teisėms bei laisvėms gali kelti didelį pavojų;
54.3. Pasikeitus duomenų tvarkymo operacijų (veiksmų) įgyvendinimo sąlygoms ir kai tai gali
lemti didelį pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;
54.4. kitais Apraše įtvirtintais atvejais.
55. Ar duomenų tvarkymo operacijos (veiksmai) gali kelti didelį pavojų duomenų subjektų
teisėms ir laisvėms, sprendžiama kiekvieną kartą atsižvelgiant į šiuos kriterijus:
55.1. sisteminga asmens duomenų ar duomenų subjektų stebėsena;
55.2. neskelbtini duomenys arba labai asmeniški duomenys, pavyzdžiui, specialių kategorijų
asmens duomenys;
55.3. didelio masto duomenų tvarkymas (susijusių duomenų subjektų skaičius, tvarkomų
duomenų kiekis, tvarkomų duomenų įvairovė, duomenų tvarkymo veiklos trukmė ir pastovumas,
geografinis duomenų tvarkymo mastas);
55.4. duomenų rinkinių siejimas ir derinimas;
55.5. su pažeidžiamais duomenų subjektais susiję duomenys (pavyzdžiui, vaikų duomenys,
Darbuotojai, pažeidžiamesni subjektai, kuriems reikalinga speciali apsauga, segmentai, kai galima
nustatyti nelygiaverčius duomenų subjekto ir duomenų valdytojo santykius);
55.6. naujų technologijų ar organizacinių sprendimų būdų taikymas;
55.7. dėl duomenų tvarkymo duomenų subjektams užkertamas kelias naudotis savo teisėmis,
paslaugomis arba sudaryti sutartis;
55.8. kitos aplinkybės, rodančios galimą didelį pavojų subjektų teisėms ir laisvėms.
56. Kuo daugiau Aprašo 55 punkte įtvirtintų kriterijų atitinka konkreti duomenų tvarkymo
operacija (veiksmai), tuo didesnė tikimybė, kad duomenų tvarkymo operacija (veiksmai) gali kelti
didelį pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Dėl poveikio duomenų apsaugai atlikimo
būtinybės visais atvejais konsultuojamasi su duomenų apsaugos pareigūnu.
57. Jeigu duomenų tvarkymo operacija (veiksmai) atitinka du ir daugiau Aprašo 55 punkte
išdėstytus kriterijus, tačiau padaroma išvada, kad tokia duomenų tvarkymo operacija (veiksmai)
negali kelti didelio pavojaus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, toks sprendimas ir jo argumentai
išdėstomi raštu ir kartu su duomenų apsaugos pareigūno nuomone pateikiami TVŪD direktoriui arba
jo paskirtam asmeniui.
58. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas turi būti atliktas prieš pradedant įgyvendinti
duomenų tvarkymo operacijas (veiksmus).
59. Už poveikio duomenų apsaugai vertinimą kiekvienu konkrečiu atveju atsakingas TVŪD
administracijos padalinio, kuris tvarkys asmens duomenis, vadovas.
60. Atlikus poveikio duomenų apsaugai vertinimą, asmuo ar asmenys, atlikę poveikio duomenų
apsaugai vertinimą, užpildo poveikio duomenų apsaugai vertinimo ataskaitą (Aprašo 2 priedas).
Panašių didelius pavojus keliančių duomenų tvarkymo operacijų sekai išnagrinėti galima atlikti vieną
poveikio duomenų apsaugai vertinimą.
61. Visais atvejais poveikio duomenų apsaugai vertinimo ataskaita tarnybiniu pranešimu yra
pateikiama TVŪD direktoriui ir už sprendimo dėl vertinamos duomenų tvarkymo operacijos
priėmimą bei jo įgyvendinimą atsakingam asmeniui.
62. TVŪD atlieka nuolatinę peržiūrą, kad įvertintų, ar duomenys tvarkomi laikantis poveikio
duomenų apsaugai vertinimo, ypač tais atvejais, kai pakinta tvarkymo operacijų keliamas pavojus
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.
63. TVŪD, prieš pradėdamas duomenų tvarkymo operacijas (veiksmus), kurie gali kelti didelį
pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, privalo konsultuotis su Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcija Išankstinių konsultacijų teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės duomenų apsaugos
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inspekcijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1T-84(1.12. E) „Dėl Išankstinių
konsultacijų teikimo taisyklių patvirtinimo“, 2 punkte nustatytais atvejais.
64. Duomenų tvarkymo veiksmai, kurie gali sukelti didelį pavojų duomenų subjektų teisėms ir
laisvėms, gali būti vykdomi tik tada, kai TVŪD visiškai ir tinkamai įgyvendina Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos rekomendacijas, nurodymus ir priemonės, gautus konsultavimosi procedūros
metu.
65. Prekės ir (ar) paslaugos, susijusios su duomenų tvarkymu tokiu būdu, kuris gali kelti didelį
pavojų duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, gali būti perkami tik tada, jeigu atitinkamos prekės ir
(ar) paslaugos pardavėjas yra atlikęs poveikio duomenų apsaugai vertinimą, TVŪD yra pateikiama
susipažinti su tokio vertinimo išvada ir pardavėjas patvirtina, kad jų produktas atitinka Reglamento
reikalavimus.
66. Kai duomenų tvarkymo apimtis, pobūdis, kontekstas ir tikslas yra labai panašūs į duomenų
tvarkymą, kurio poveikis duomenų apsaugai buvo atliktas, galima iš naujo nevertinti poveikio
duomenų apsaugai, o pasinaudoti dėl panašaus duomenų tvarkymo atliktu poveikio duomenų
apsaugai vertinimu.
IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
67. TVŪD turi teisę sutarties pagrindu duomenų tvarkymo veiksmams atlikti pasitelkti
duomenų tvarkytoją. TVŪD pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad
tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, jog duomenų tvarkymas
atitiktų Reglamento ir Aprašo reikalavimus ir būtų užtikrintas duomenų subjekto teisių
įgyvendinimas bei apsauga.
68. TVŪD, prieš pasitelkdamas konkretų duomenų tvarkytoją, konsultuojasi su duomenų
apsaugos pareigūnu, ar duomenų tvarkytojas pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir
organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento
ir Aprašo reikalavimus, ir būtų užtikrintas duomenų subjekto teisių įgyvendinimas ir apsauga.
69. Kitiems asmenims (ne duomenų tvarkytojams) TVŪD tvarkomi asmens duomenys gali būti
perduoti tik duomenų subjekto prašymo ar sutikimo pagrindu, taip pat, kai teisinis pagrindas yra
numatytas teisės aktuose.
X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
70. Apraše nurodytų reikalavimų privalo laikytis visi TVŪD darbuotojai, taip pat kiti asmenys,
kurie, tvarkydami asmens duomenis TVŪD ir (arba) eidami savo pareigas, sužino asmens duomenis
arba turi bet kokio pobūdžio prieigą prie asmens duomenų.
71. Už Apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymą taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė.
72. TVŪD veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas
turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija
ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai.
73. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų
subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą.
_______________________

