BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS
REGLAMENTAS (ES) 2016/679
Vilma Andziulevičienė

ASMENS DUOMENYS. KAS TAI?

•
•
•
•

Bet kuri informacija
susijusi
su fiziniu asmeniu
kurio tapatybė gali būti nustatyta

ASMENS DUOMENYS
• Bet koks formatas: filmuota medžiaga, nuotraukos, tekstas, garsas
• Bet kokia laikmena: CD, DVD, kartoteka, kompiuterio kietasis diskas

Svarbu: informacijos viešumas neturi reikšmės;
informacija nesusijusi su asmens privačiu gyvenimu, praktikoje kartais nėra
laikoma asmens duomenimis.

ASMENS DUOMENYS. „SUSIJUSI SU“

Informacija yra apie fizinį asmenį
• Sąsaja su asmeniu gali būti akivaizdi:
asmens vardas, pavardė;
matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.;
lojalumo ar banko kortelės Nr.
• Sąsaja su asmeniu gali būti netiesioginė, per objektą:
Parduodamas 4.1 mln. € vertės namas
Automobilio registracijos Nr.
Kompiuteris su tam tikru IP adresu

ASMENS DUOMENYS. „SU FIZINIU ASMENIU“

• Informacija susijusi su gyvais asmenimis
• Informacija apie mirusius asmenis – išimtiniais atvejais (pvz. kai duomenis apie
mirusiuosius sunku išskirti praktiškai, informacija apie retas genetines ligas)
• Informacija apie juridinius asmenis – ne asmens duomenys

• SVARBU: Juridinių asmenų registre tvarkomi fizinių asmenų asmens
duomenys nėra laikomi asmens duomenimis, tiek kiek jie tvarkomi juridinio
asmens duomenų tvarkymo tikslu

ASMENS DUOMENYS. „KURIO TAPATYBĖ GALI BŪTI NUSTATYTA“

Svarbiausias požymis, praktikoje keliantis daug neaiškumų
• Tapatybė gali būti nustatyta tiesiogiai – pagal vardą ir pavardę
• Tapatybė gali būti nustatyta netiesiogiai – pagal asmens identifikatorių, telefono
numerį, adresą, buvimo vietą, IP adresą ir pan.
• Tapatybė gali būti nustatyta netiesiogiai – pagal kelis to asmens fizinės,
fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės
požymius (pvz. „moteris“, „prezidentė“)
Svarbu: Anoniminiai duomenys nėra laikomi asmens duomenimis
Koduoti duomenys nėra laikomi asmens duomenimis, jei neturite priemonių jų
atkoduoti

BENDRA TAISYKLĖ

JEI NEGALITE APSISPRĘSTI AR DUOMENYS YRA ASMENS
DUOMENYS – LAIKOMA, KAD TAI ASMENS DUOMENYS

SPECIALIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENYS
•
•
•
•
•

Rasinė ar etninė kilmė
Politinės pažiūros
Religiniai ar filosofiniai įsitikinimai
Narystė profesinėse sąjungose
Genetiniai ar biometriniai duomenys (kai siekiama nustatyti konkrečią fizinio
asmens tapatybę)
• Sveikatos duomenys
• Asmens lytinis gyvenimas ir lytinė orientacija

KAS YRA DUOMENŲ TVARKYMAS?
Bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar
asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka:
• Rinkimas
• Įrašymas
• Rūšiavimas, sisteminimas, sugretinimas, sujungimas su kitais duomenimis
• Saugojimas
• Adaptavimas
• Keitimas
• Išgava
• Susipažinimas
• Atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis
• Apribojimas
• Ištrynimas, sunaikinimas

DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 5 STR.
Asmens duomenys turi būti tvarkomi laikantis:
• Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principo
• Tikslo apribojimo principo
• Duomenų kiekio mažinimo principo
• Tikslumo principo
• Saugojimo trukmės apribojimo principo
• Vientisumo ir konfidencialumo principo

Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi šių
reikalavimų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi

TVARKYMO TEISĖTUMAS (6 STR. 1 d.)
a) duomenų subjektas davė sutikimą
b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį
c) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė
d) tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto interesus
e) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant
duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas
f) 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
f punktas netaikomas jei duomenis tvarko valdžios institucija vykdydama pavestas užduotis

TVARKYMO TEISĖTUMAS
• Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo pagrindas yra užsakovo ir vykdytojo sutartis,
jeigu kitaip nenumatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose (Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų
13 p.).
• Vykdytojas, sudaręs sutartį su užsakovu dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, turi
teisę iš kadastro tvarkytojo gauti pradinius nekilnojamojo daikto kadastro duomenis (toliau vadinama
– duomenų paketas), kurių reikia darbui atlikti.
•
Duomenų paketą gali sudaryti:









suformuoto nekilnojamojo daikto brėžiniai, kadastro duomenys skaitmeniniu pavidalu;
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai;
žemės sklypo ar statinio plano kopija;
statinio planas iš centrinio duomenų banko;
kadastro žemėlapio ištrauka iš centrinio duomenų banko;
nekilnojamojo daikto kadastro duomenų formos;
kitos nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylose esančių dokumentų kopijos;
duomenys (skaitmeniniu pavidalu) apie suformuotą nekilnojamojo daikto kadastro įrašą.

TVARKYMO TEISĖTUMAS

Matininkai įstatymų nustatyta tvarka turi teisę (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 str. 6 d.):
• patekti į kadastro duomenis nustatyti pageidaujančiam asmeniui nuosavybės teise priklausantį ar jo valdomą
nekilnojamąjį daiktą kadastro duomenims nustatyti;
• gavę gretimų sklypų savininkų sutikimą, atlikti kadastro duomenų nustatymo darbus ir gretimuose žemės sklypuose,
jeigu tai būtina kadastro duomenims nustatyti;
• sudarytos sutarties su valstybės ar savivaldybių institucijomis pagrindu kartu su mokesčių administratoriumi patekti į
tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančius ar valdomus nekilnojamuosius daiktus, atlikti nekilnojamųjų
daiktų kadastro duomenų nustatymo darbus, kai nekilnojamojo daikto kadastro duomenis būtina nustatyti ar pakeisti
mokesčių administravimo tikslais, kai siekiama paimti nekilnojamąjį daiktą ar jo dalį visuomenės poreikiams arba kai
būtina nustatyti arba pakeisti nekilnojamųjų daiktų, kurie neturi savininkų (arba kurių savininkai nežinomi), kadastro
duomenis, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip;
• gauti nekilnojamojo turto kadastro duomenis ir dokumentus nekilnojamojo turto kadastro duomenims nustatyti;
• gauti teritorijų planavimo dokumentus, žemės valdos projektus ir duomenis nekilnojamojo turto kadastro duomenims
nustatyti;
• teisės aktų nustatyta tvarka gauti kitą informaciją, duomenis ar dokumentus, reikalingus nekilnojamojo turto
kadastro duomenims nustatyti.

REIKALAVIMAI SUTIKIMUI
•
•
•
•
•
•

Laisvanoriškumas
Konkretumas
Nedviprasmiškumas
Forma
Įrodomumas
Atšaukiamumas

REIKALAVIMAI SUTIKIMUI
•
•

Duomenų valdytojas turi galėti įrodyti, kad duomenų subjektas davė sutikimą
Jei sutikimas duodamas rašytiniu pareiškimu, susijusiu su kitais klausimais, prašymas duoti sutikimą turi būti aiškiai
atskirtas nuo kitų klausimų, pateikiamas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba
• Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą
• Atšaukti sutikimą turi būti taip pat lengva kaip jį duoti
• Sutikimas turi būti duodamas laisva valia.
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
• Peržiūrėkite sutikimų dėl duomenų tvarkymo formas

SUTARTIES SUDARYMAS IR VYKDYMAS
• Duomenis galima tvarkyti, jeigu tai būtina sudarant arba vykdant sutartį
• Sutartis su fiziniu asmeniu, kurio duomenis tvarkote
• Kaip patikrinti praktikoje: ar be konkrečių duomenų, galėtumėte sudaryti ar
įvykdyti sutartį? Proporcingumo principas
• Sutarties nuostatose tikslinga nurodyti fizinio asmens teises pagal
Reglamentą.

DUOMENŲ TVARKYMO PROPORCINGUMAS

• Patikrinkite, ar kiekvienas tvarkomas asmens duomuo tikrai yra būtinas
duomenų tvarkymo tikslui pasiekti
• Patikrinkite, ar asmens duomenis saugote ne ilgiau nei būtina tikslui pasiekti
• Iš anksto apsibrėžkite ir pagrįskite duomenų saugojimo terminus
• Įrodinėjimo našta tenka duomenų valdytojui

KAS YRA MATININKAS?
• Duomenų valdytojas?
• Duomenų tvarkytojas?
Duomenų valdytojas- fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga,
kuris vienas arba su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio tvarkymo
tikslai nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo
skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga,
kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

KODĖL TAI SVARBU?
24 straipsnis, 1 dalis
• 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.
• Atsakomybė ir atskaitomybė – duomenų valdytojui.

ATSKAITOMYBĖS ELEMENTAI

• Vidinės procedūros ir priemonės, skirtos atitikčiai užtikrinti
• Mechanizmai, leidžiantys įrodyti atitiktį
• Nėra baigtinio konkrečių procedūrų ir priemonių sąrašo

ATITIKTIES UŽTIKRINIMĄ DETALIZUOJANTYS REIKALAVIMAI

•
•
•
•

Išankstinis poveikio duomenų apsaugai vertinimas
Duomenų apsaugos pareigūnas
Duomenų apsaugos elgesio kodeksai
Duomenų apsaugos sertifikatai

PAPILDOMOS ATSKAITOMYBĖS PRIEMONĖS
•
•
•
•
•
•
•
•

Duomenų tvarkymo programiniai ir politiniai dokumentai
Duomenų apsaugos atitikties auditas
Išankstinis vidinių duomenų tvarkymo vertinimo procedūrų nustatymas
Duomenų subjektų prašymų nagrinėjimo procedūros nustatymas
Duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos nustatymas
Kitų vidinių procedūrų nustatymas
Dokumentų standartizavimas
Darbuotojų švietimas

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS (DAP)
• Kam privaloma paskirti DAP?:
Valdžios institucija arba įstaiga
Duomenų valdytojai, kurie atitinka tris sąlygas:
 Reguliarus ir sistemingas asmens duomenų stebėjimas arba jautresnių duomenų tvarkymas;
 Asmens duomenų tvarkymas yra pagrindinė veikla;
 Didelis mastas
Savanoriškas paskyrimas
Valdyba (buvusi ES 29 str. DG) rekomenduoja kitoms organizacijoms

IŠNAUDOKITE SAVIREGULIACIJOS GALIMYBES
40-42 str.
•
•
•
•

Laisvanoriškumas
Atsakingumas
Praktinė nauda
Vartotojų ir kitų asmenų pasitikėjimas

 Elgesio kodeksai ir sertifikatai

ELGESIO KODEKSAI

•
•
•
•
•

Asociacijų vaidmuo – padėti tinkamai taikyti Reglamentą
Abstrakčių reikalavimų detalizavimas
Akredituota kodeksų stebėsenos institucija
Derinimas su priežiūros institucija
Viešumas

SERTIFIKAVIMAS

• Patvirtinti sertifikavimo mechanizmai ir duomenų apsaugos ženklai bei
žymenys
• Sertifikato galiojimas – 3 metai
• Sertifikuoja akrediduota sertifikavimo įstaiga
• Atsakomybė už atitiktį nemažinama
• Viešumas

SAVIREGULIACIJOS NAUDA
•
•
•
•
•

Priemonė įrodyti atitiktį
Priemonė perduoti duomenis už ES ribų
Priemonė įrodyti tvarkytojų tinkamumą
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
Atsakomybę lengvinanti aplinkybė

Duomenų subjekto teisės
12-23 straipsniai

•
•
•
•
•
•
•
•

Skaidrus ir tinkamas duomenų subjekto informavimas, 12-14 str.
Teisė susipažinti su asmens duomenimis, 15 str.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis, 16 str.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“), 17 str.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą, 18 str.
Teisė į duomenų perkeliamumą, 20 str.
Teisė nesutikti, 21 str.
Turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu
grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės, įskaitant
profiliavimą, 22 str.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.
TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS 15 STR.
Pagal duomenų subjekto pateiktą prašymą
• Duomenų tvarkymo tikslai
• Atitinkamų asmens duomenų kategorijos
• Duomenų gavėjai, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys
• Numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis
• Teisė prašyti ištrinti arba ištaisyti asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą arba
nesutikti su jų tvarkymu
• Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai
• Gauti informaciją apie duomenų šaltinius, kai duomenys renkami ne iš duomenų
subjekto
Duomenų valdytojas pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją
Teisė gauti kopiją negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.
TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS 16 STR.
TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS 17 STR.
• Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens
duomenis, pateikdamas papildomą pareiškimą,16 str.
• Duomenų subjektas turi teisę reikalauti ištrinti su juo susijusius duomenis, jei gali pagrįsti
viena iš šių priežasčių,17 str. :
asmens duomenys nebėra reikalingi tikslui pasiekti dėl kurio buvo renkami
duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti asmens duomenis
duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 str. 1 d. (teisė nesutikti) ir
nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su
duomenų tvarkymu rinkodaros tikslais
asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai
17 str. nustatyta duomenų subjekto teisė netaikoma jeigu
duomenys tvarkomi siekiant laikytis valstybės narės teise
nustatytos teisinės prievolės (6 str. 1 d. c), arba siekiant atlikti užduotį
vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios
funkcijas (6 str.1 d. e)

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.
TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ 18 STR.
• Taikoma vienu iš šių atvejų:
kai duomenų subjektas užginčija asmens duomenų tikslumą
kai duomenų tvarkymas yra neteisėtas, bet duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų
ištrinti
kai duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų numatytais tvarkymo tikslais, tačiau jų
reikia duomenų subjektui
duomenų subjektas pagal 21 str. 1 d. paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar
duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis
Priemonės:
• laikinai perkelti atrinktus duomenis į kitą tvarkymo sistemą;
• padaryti atrinktus asmens duomenis neprieinamus naudotojams arba laikinai išimti
paskelbtus duomenis iš interneto svetainės;
• automatiniuose susistemintuose rinkiniuose duomenų tvarkymo ribojimas iš esmės turėtų
būti užtikrinamas techninėmis priemonėmis taip, kad asmens duomenys nebūtų toliau
tvarkomi ir jų nebebūtų galima pakeisti.
Tai, kad asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, sistemoje turėtų būti aiškiai nurodyta.

PRIEVOLĖ PRANEŠTI APIE ASMENS DUOMENŲ IŠTAISYMĄ, IŠTRYNIMĄ
ARBA TVARKYMO APRIBOJIMĄ 19 STR.
• Duomenų valdytojas praneša kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo
atskleisti asmens duomenys, apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą,
ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, vykdomą pagal 16 str., 17 str., 1 dalį ir 18
str., nebent to padaryti nebūtų įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų
pastangų
• Duomenų subjektui paprašius, duomenų valdytojas informuoja duomenų
subjektą apie tuos duomenų gavėjus

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.
TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ 20 STR.

• Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis,
kuriuos jis pats pateikė susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio
skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų
valdytojui, kai:
duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu (6 str. 1 d. a), ir
duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis
Nurodyta teisė negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.
TEISĖ NESUTIKTI 21 STR.

• Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių
nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, kai:
tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešo intereso labui
arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (6 str. 1 d. e
punktas)
tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėto duomenų valdytojo arba trečiosios
šalies interesų, jei asmens interesai nėra viršesni (6 str. 1 d. f punktas)
jie tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu
• Išimtis: Galima tvarkyti duomenis jei valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl
įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus,
teises ir laisves, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus (17 str. 3 d. b
– duomenys tvarkomi remiantis valstybės narės teise, vykdant valdytojui pavestas
viešosios valdžios funkcijas)

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS
• Pranešti nereikia (Duomenų valdytojas gali įrodyti, kad pažeidimas neturėtų kelti
pavojaus asmenims)

• Reikia pranešti priežiūros institucijai (72 val. nuo sužinojimo, jei duomenų valdytojas
negali įrodyti, kad pažeidimas nekels didelio pavojaus asmenims)

• Reikia pranešti ir priežiūros institucijai, ir duomenų subjektui (nepagrįstai
nedelsdamas, kai pažeidimas gali sukelti didelį pavojų asmenims)

• Priežiūros institucija gali įpareigoti pranešti duomenų subjektui

SUVALDYKITE MILIJONINIŲ BAUDŲ RIZIKĄ
•
•
•
•
•

Reglamento 83 str.
Iki šiol – skirtumai iki keliasdešimt tūkstančių kartų
Lietuva: iki 1150 €, Anglija: iki 300000 €
Naujiena: max. riba 20 000 000 € arba 4 % metinės pasaulinės apyvartos
Taikymas juridiniams asmenims

NE TIK BAUDOS, BET IR NUOBAUDOS

• Nurodymai suderinti duomenų tvarkymą su reikalavimais
• Nurodymai nutraukti duomenų tvarkymą
• Papeikimas

ATSAKOMYBĖS DIFERENCIJAVIMAS
• Lengvesni pažeidimai:
– 10 000 000 € arba 2 %metinės pasaulinės apyvartos

• Sunkesni pažeidimai:
– 20 000 000 € arba 4 % metinės pasaulinės apyvartos

• Sunkiausi nebendradarbiavimo su priežiūros institucija atvejai:
– 20 000 000 € arba 4 % metinės pasaulinės apyvartos

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS APSAUGOS ĮSTATYMAS
• Lengvesni pažeidimai:
– 0,5 % valstybės institucijos metinio biudžeto ir pajamų bet ne daugiau negu 30 000 €

• Sunkesni pažeidimai ir sunkus nebendradarbiavimas su priežiūros institucija:
– 1 % valstybės institucijos metinio biudžeto ir pajamų bet ne daugiau negu 60 000 €

• 2 metų senatis

LENGVESNI PAŽEIDIMAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reikalavimų vaikų sutikimui internete nesilaikymas
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos pažeidimas
Pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos reikalavimų nesilaikymas
Bendrųjų duomenų valdytojų tarpusavio santykių neįforminimas ar netinkamas įforminimas
ES neįsisteigusių duomenų valdytojų ar duomenų tvarkytojų atstovų nepaskyrimas ES
Netinkamas duomenų tvarkytojų pasitelkimas arba netinkamas santykių su jais įforminimas
Be duomenų valdytojo nurodymų duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas
Netinkamas duomenų tvarkymo veiklos įrašų vedimas
Nebendradarbiavimas su priežiūros institucija
Tinkamų duomenų tvarkymo priemonių saugumo neįgyvendinimas
Nepranešimas duomenų priežiūros institucijai ar duomenų subjektams apie duomenų saugumo pažeidimus
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo neatlikimas arba netinkamas atlikimas
Nesikonsultavimas su priežiūros institucija
DAP nepaskyrimas, netinkamas jo paskyrimas, sąlygų jam veikti neužtikrinimas
Iš duomenų apsaugos sertifikavimosi kylančių pareigų nesilaikymas

SUNKESNI PAŽEIDIMAI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tikslo apribojimo principo pažeidimai
Duomenų kiekio mažinimo principo pažeidimai
Tikslumo principo pažeidimai
Saugojimo trukmės apribojimo principo pažeidimai
Vientisumo ir konfidencialumo principo pažeidimai
Atskaitomybės principo pažeidimai
Pareigos turėti teisėto duomenų tvarkymo pagrindą nesilaikymas
Kai duomenys tvarkomi subjekto sutikimu- reikalavimų sutikimui nesilaikymas
Specialiųjų kategorijų duomenų tvarkymas nesant tai leidžiančios išimties
Duomenų subjektų teisių neįgyvendinimas
Neteisėtas duomenų perdavimas duomenų gavėjui trečiojoje valstybėje arba TO
Valstybių narių pagal ES duomenų apsaugos reikalavimus nustatytų specialiųjų
duomenų apsaugos teisės reikalavimų nesilaikymas

SUNKUS NEBENDRADARBIAVIMAS
•
•
•
•

Nurodymų pateikti informaciją nesilaikymas
Reikalavimų patenkinti duomenų subjekto prašymus nevykdymas
Duomenų tvarkymo operacijų nesuderinimas su reikalavimais
Reikalavimo pranešti duomenų subjektui apie duomenų saugumo pažeidimą
nevykdymas
• Reikalavimo ištaisyti arba ištrinti duomenis arba apriboti jų tvarkymą nevykdymas
• Reikalavimo sustabdyti duomenų srautus duomenų gavėjui už ES ribų nevykdymas
• Nustatyto apribojimo tvarkyti duomenis nesilaikymas
• Prieigos susipažinti su visais duomenimis
ir visa informacija ar patekti į patalpas nesuteikimas

KLAUSIMAI ?

