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Vadovaujantis uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros valdybos 

darbo reglamento (2020 m. sausio 22  d. uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros valdybos nutarimo Nr. 2020/3-2 redakcija) 4.6 papunkčiu,  Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros stebėtojų tarybos 2020 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 2020/8-12 „Dėl pritarimo 

uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros asmens duomenų saugos ir 

tvarkymo politikos patvirtinimui“, valdyba n u t a r i a: 

patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros asmens 

duomenų saugos ir tvarkymo politiką. 

 

 

  PRIDEDAMA: 

1. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros asmens duomenų 

saugos ir tvarkymo politika ( 7 lapai). 
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ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS BEI TVARKYMO POLITIKA 
 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1.  Ši Asmens duomenų apsaugos bei tvarkymo politika (toliau – Politika) nustato pagrindinius 

asmens duomenų tvarkymo principus ir reglamentuoja asmens duomenų tvarkymo 
veiksmus, tikslus, pagrindus, taisykles, procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 
ir technines bei organizacines priemones, kuriais remiantis duomenų valdytojas UAB 
Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520, Gedimino pr. 18 
/ Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva, Tel. (8 5) 203 4977, faks. (8 5) 203 4986, El. 
paštas info@vipa.lt (toliau – Agentūra) savo veikloje tvarko asmens duomenis. 

1.2.  Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba 
Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – 
ADTAĮ) Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais asmens duomenų apsaugą 
reglamentuojančiais teisės aktais. 

1.3.  Politikoje naudojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir 
ADTAĮ įtvirtintas sąvokas. 

1.4. Politikoje įvirtintos nuostatos negali plėsti ar siaurinti ADTAĮ ir (ar) Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento taikymo srities ir (ar) nuostatų. Politikoje esančios nuostatos turi 
būti aiškinamos vadovaujantis ADTAĮ ir (ar) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
nuostatomis, o esant prieštaravimų – jais vadovaujantis.  

1.5. Politika taikoma ir yra privaloma visiems Agentūros darbuotojams, įskaitant bet kokius 
Agentūros pasitelktus duomenų tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis arba juos 
sužino eidami savo pareigas, taip pat, kitais pagrindais Agentūroje atliekantys funkcijas ar 
vykdantys veiklą asmenys. 

1.6.  Agentūros struktūriniai padaliniai, juose dirbantys darbuotojai, asmens duomenis tvarko 
tik vykdydami jiems priskirtas darbo funkcijas ir ne didesniu mastu nei tai būtina siekiant 
asmens duomenų tvarkymo tikslų. 

 

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 
2.1. Agentūra, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais esminiais principais: 

2.1.1. asmens duomenys tvarkomi tik teisėtais ir duomenų tvarkymo veiklos 
įrašų registre įvardintais tikslais nustatytais prieš renkant duomenis, ir toliau 
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 

2.1.2. asmens duomenys tvarkomi tik esant teisėtam duomenų tvarkymo 
pagrindui (teisėtumo principas); 

2.1.3. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad asmens duomenys būtų 
tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys 
turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas (tikslumo 
principas); 

mailto:info@vipa.lt


2.1.4. asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis 
teisės aktų, tame tarpe, bet nepasiribojant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, 
ADTAĮ, reikalavimų (sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

2.1.5. Agentūra atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra 
reikalinga ir būtina Agentūros vidaus dokumentuose įtvirtintiems asmens duomenų 
tvarkymo tikslams pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas); 

2.1.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę 
būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys 
buvo surinkti ir tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas); 

2.1.7. asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas 
technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų 
saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto 
duomenų tvarkymo ir nuo bet kokio netyčinio atskleidimo, praradimo, sunaikinimo ar 
sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);  

2.2.  asmens duomenys tvarkomi laikantis pritaikytosios ir standartizuotos duomenų apsaugos 
principų, tai yra nustatydama duomenų tvarkymo priemones duomenų tvarkymo metu, 
Agentūra įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis siekiama 
veiksmingai įgyvendinti duomenų apsaugos principus (pvz. duomenų kiekio mažinimo 
principą) ir į duomenų tvarkymą integruoti būtinas apsaugos priemones, siekiant užtikrinti, 
kad standartizuotai be fizinio asmens įsikišimo su asmens duomenimis negalėtų susipažinti 
neribotas fizinių asmenų skaičius ir būtų tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra 
būtini kiekvienam konkrečiam duomenų tvarkymo tikslui.  

3. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI 

 
3.1.  Asmens duomenys Agentūroje tvarkomi šiais teisiniais pagrindais: 

3.1.1. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų 
tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
6 str. 1 d. a) p.); 

3.1.2. kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra 
duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš 
sudarant sutartį (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b) p.); 

3.1.3. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Agentūrai kaip duomenų 
valdytojui taikoma teisinė prievolė (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 
d. c) p.); 

3.1.4. tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų 
subjekto ar kito fizinio asmens interesus (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 
str. 1 d. d) p.); 

3.1.5. 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 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. f) p.); 

3.1.6. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo 
intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas 
(Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. e) p.). 

3.2.  Asmens duomenys Agentūroje tvarkomi tikslais, kurie yra įvardinti duomenų tvarkymo 
veiklos įrašų registre. 

3.3.  Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir pagrindus nustato Agentūros vadovas ir (ar) asmens 
duomenų apsaugos koordinatorius atlikdamas duomenų tvarkymo veiklos įrašų registro 
pakeitimus, suderinus juos su duomenų apsaugos pareigūnu.  

3.4.  Agentūros asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai, be kita ko, gali būti nustatyti 
atitinkamuose teisės aktuose, numatančiuose Agentūrai pareigą ir (ar) teisę tokius 
duomenis tvarkyti vykdant atitinkamas funkcijas ir (ar) teisines prievoles.  

 



4. DUOMENŲ TVARKYTOJAI 

4.1.  Agentūra, asmens duomenų tvarkymui vykdyti pagal šią Politiką, gali pasitelkti duomenų 
tvarkytojus – įgalioti asmens duomenis tvarkyti trečiuosius asmenis, t. y. informacinių 
technologijų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, patarėjus, konsultantus, saugos 
tarnybas ir kitus asmenis, kurie Agentūros valdomus duomenis tvarkytų pagal jos 
nurodymus, laikantis visiško asmens duomenų tvarkymo konfidencialumo. 

4.2.  Su duomenų tvarkytojais Agentūra sudaro rašytines duomenų tvarkymo sutartis, kuriose 
numatoma, kad duomenų tvarkytojai duomenis tvarko tik pagal Agentūros nurodymus ir 
laikantis pasirašytinų konfidencialumo įsipareigojimų. Šiose sutartyse taip pat turi būti 
nurodyti Agentūros duomenų apsaugai taikomi saugumo reikalavimai. Sutartyse privalo 
būti nurodyta tvarka, kuria remiantis Agentūros atstovui suteikiami įgaliojimai patikrinti 
kaip asmens duomenų tvarkytojas laikosi įsipareigojimų, taip pat, numatyta duomenų 
tvarkytojo atsakomybė už sutarties ir (ar) asmens duomenų tvarkymo pažeidimus, kiti 
klausimai, kurių įtraukimą numato Reglamentas ir (ar) kiti taikytini teisės aktai. 

 

5. DUOMENŲ GAVĖJAI 

 
5.1.  Agentūros tvarkomi asmens duomenys tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams) 

teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, esant duomenų 
subjekto sutikimui arba esant kitokiam teisėtam duomenų teikimo pagrindui. 

5.1.1. nuolat - darbuotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio 
administravimo tikslu – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, mokesčių administravimo tikslu Valstybinei mokesčių 
inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), sutartinių 
įsipareigojimų ir darbdavio prievolių vykdymo tikslu - Lietuvos darbo biržai prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinei darbo 
inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; 

5.1.2. nuolat – finansinių priemonių administravimo ir (ar) finansinių paslaugų 
teikimo tikslu, vykdant teisines prievoles ir (ar) sutartinius įsipareigojimus; 

5.1.3. nuolat – klientų apskaitos dokumentų duomenys: mokesčių 
administravimo tikslu VMI; 

5.1.4. vienkartiniais atvejais - kitiems tretiesiems asmenims kai Agentūros 
pareigą pateikti asmens duomenis numato įstatymai ar kiti teisės aktai, kitais Lietuvos 
Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka arba 
duomenų subjekto prašymu.  

5.2.  Apie visus gautus prašymus teikti asmens duomenis (vienkartinius ir daugkartinius) 
tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams) yra informuojamas duomenų apsaugos 
pareigūnas ir (ar) asmens duomenų apsaugos koordinatorius iki duomenų teikimo pradžios 
arba atsisakymo teikti duomenis išsiuntimo. Dėl duomenų teikimo teisinio pagrindo ir tikslo 
buvimo konsultuoja duomenų apsaugos pareigūnas.  

5.3.  Nesant teisinio pagrindo teikti Agentūros valdomus duomenis, gavus tokį prašymą, 
Agentūros duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas darbuotojas su duomenų apsaugos 
pareigūno pritarimu, parengia motyvuotą rašytinį atsakymą ir apie tai informuoja prašymą 
pateikusį asmenį ar instituciją. 

5.4.  Agentūros valdomi duomenys už Europos ekonominės erdvės ribų yra teikiami tik 
užtikrinus tinkamą duomenų teisinės apsaugos lygį (t. y. remiantis standartinėmis sutarčių 
sąlygomis, „Privacy Shield“, Europos Komisijos sprendimais dėl adekvačios duomenų 
apsaugos) arba, jeigu nėra kito pagrindo, gavus priežiūros institucijos (Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) leidimą. 

5.5. Už atitinkamų veiksmų ėmimąsi ir (ar) atitinkamo 5.4 p. numatyto leidimo gavimą atsako 
Agentūros duomenų apsaugos pareigūnas. 

 

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRIEŽIŪRA 

 



6.1.  Už Agentūroje vykdomą duomenų tvarkymo veiklos priežiūrą savo kompetencijos ribose 
yra atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas. 

6.2.  Agentūros duomenų apsaugos pareigūną Agentūros vadovas skiria atskiru įsakymu ir (ar) 
sudarant atskirą sutartį dėl paslaugų teikimo teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat 
Agentūros vadovas gali paskirti ir kitą Agentūros darbuotoją – asmens duomenų apsaugos 
koordinatorių (toliau - koordinatorius), atsakingą už tam tikrų funkcijų, susijusių su asmens 
duomenų apsauga, vykdymą. 

6.3.  Agentūros vadovas ir kiti darbuotojai užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas ir  
koordinatorius būtų tinkamai ir laiku įtraukiami į visų su asmens duomenų apsauga susijusių 
klausimų nagrinėjimą.  

6.4.  Duomenų apsaugos pareigūnas negali iš duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų gauti 
jokių nurodymų dėl savo užduočių vykdymo. Duomenų apsaugos pareigūnas, 
nepriklausomai nuo to, ar jis yra Agentūros darbuotojas, savo pareigas ir užduotis turėtų 
galėti atlikti nepriklausomai. 

6.5.  Duomenų apsaugos pareigūnas tiesiogiai atsiskaito Agentūros Stebėtojų tarybai. 
6.6.  Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis Agentūra praneša VDAI teisės aktų 

nustatyta tvarka. 
6.7.  Agentūra užtikrina duomenų apsaugos pareigūnui ir koordinatoriui būtinus išteklius, 

reikalingus atlikti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 39 straipsnyje nurodytas 
užduotis, taip pat suteikia galimybę susipažinti su asmens duomenimis, dalyvauti duomenų 
tvarkymo operacijose, periodiškai kelti kvalifikaciją.  

6.8.  Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną ir koordinatorių visais 
klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis 
pagal Reglamentą. Koordinatorius, sužinojęs apie duomenų subjekto paklausimą, apie tai 
informuoja duomenų apsaugos pareigūną. 

6.9.  Duomenų apsaugos pareigūnas ir koordinatorius privalo užtikrinti konfidencialumą, 
susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų.  

6.10.  Duomenų apsaugos pareigūnas atlieka šias užduotis: 
6.10.1. informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis 

tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą ir kitus Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių 
duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;  

6.10.2. stebi, kaip Agentūroje laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos ir 
nacionalinės duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir duomenų 
valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, 
duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimo bei 
mokymų organizavimo ir koordinuoja su asmens duomenų apsauga susijusių auditų 
rekomendacijų įgyvendinimą;  

6.10.3. konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo 
įgyvendinimą Agentūros veikloje; 

6.10.4. bendradarbiauja su priežiūros institucija; 
6.10.5. atlieka kontaktinio asmens funkcijas su priežiūros institucija kreipiantis 

su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrojo 
duomenų apsaugos reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir 
prireikus konsultuoja visais kitais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga; 

6.10.6. padeda Agentūrai įgyvendinti Duomenų subjektų teises; 
6.10.7. esant poreikiui, veda personalo mokymus asmens duomenų apsaugos 

tema; 
6.10.8. prižiūri asmens duomenų Agentūroje įrašų registro pildymą, konsultuoja 

dėl jo pildymo Agentūros darbuotojus, vykdo nuolatinį asmens duomenų tvarkymą 
reguliuojančių vidaus dokumentų, asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registro 
atnaujinimą aktualia informacija; 

6.10.9. konsultuoja rengiant ir teikiant informaciją ir pranešimus duomenų 
subjektams apie jų duomenų tvarkymą Agentūroje; 



6.10.10. teisės aktų nustatyta tvarka praneša apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą VDAI, bendradarbiauja su VDAI ir vykdo kitas funkcijas pavestas jam pagal 
šią Politiką ir galiojančius teisės aktus. 

6.11.  Punkte 6.10. įvardintas pareigas kartu su duomenų apsaugos pareigūnu gali atlikti ir 
koordinatorius, nepažeisdamas Reglamente numatytų duomenų apsaugos pareigūno teisių 
ir pareigų, bei suderinęs savo veiksmus su duomenų apsaugos pareigūnu ir kiekvienu atskiru 
atveju gavęs jo pritarimą. Duomenų apsaugos koordinatorius negali veikti be duomenų 
apsaugos pareigūno žinios ir pritarimo. 

6.12. Duomenų apsaugos pareigūnas ir (ar) koordinatorius gali vykdyti ir kitas su asmens 
duomenų apsauga susijusias užduotis bei pareigas. Agentūros vadovas, pavesdamas vykdyti 
kitas užduotis, įsitikina, kad dėl bet kokių tokių užduočių ir pareigų nekils interesų 
konfliktas. Duomenų apsaugos pareigūnas ir (ar) koordinatorius per protingą laiką 
informuoja Agentūros vadovą apie bet kokius interesų konfliktus, kai jie atsiranda arba 
gali atsirasti jam einant pareigas. 

6.13. Duomenų apsaugos pareigūnas ir (ar) koordinatorius turi teisę nustatyti ir keisti 
interneto svetainės privatumo politikos ir slapukų politikos turinį. 

6.14.  Agentūros vadovas negali atleisti duomenų apsaugos pareigūno arba jo bausti, arba 
vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį dėl jam nustatytų užduočių, kai duomenų 
apsaugos pareigūnas savo funkcijas atlieka vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento nuostatomis. 

 

7. DUOMENŲ KIEKIO MAŽINIMAS 

 
7.1.  Siekiant mažinti Agentūroje tvarkomų duomenų apimtį, kiekvienas Agentūros darbuotojas 

tvarkantis asmens duomenis, nustatęs, kad jo valdomi asmens duomenys nėra aprašyti 
duomenų tvarkymo veiklos įrašų registre, taip pat nustatęs, kad duomenys tapo 
nebereikalingi arba jų tvarkymui nebeliko teisinio pagrindo (pvz.: sutikimo, įstatymo 
prievolės, teisėto intereso, sutarties), apie tai informuoja duomenų apsaugos pareigūną 
bei koordinatorių ir (ar) skyrių vadovus. 

7.2.  Gavęs pranešimą apie perteklinius tvarkomus duomenis arba duomenis, kurių tvarkymas 
negali būti pagrįstas jokiu teisiniu pagrindu, duomenų apsaugos pareigūnas ir 
koordinatorius nedelsiant tiesiogiai teikia nurodymus kitiems Agentūros darbuotojams ir 
imasi atitinkamų priemonių teisėtam duomenų tvarkymui užtikrinti, taip pat pakoreguoja 
tvarkomų duomenų įrašų registrą. 

 

8. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ APTIKIMO, 

SUSTABDYMO (PAŠALINIMO) IR JŲ VALDYMO TVARKA 

 
8.1.  Agentūra asmens duomenų incidentų (pažeidimų) stebėjimą, nustatymą bei įvertinimą 

atlieka pagal Agentūros vadovo patvirtintą tvarką, kuri nustatyta Procedūroje dėl asmens 
duomenų tvarkymo Agentūroje. 

 

9. DARBUOTOJŲ ŠVIETIMAS, MOKYMAS 

 
9.1. Visiems į darbą naujai priimtiems darbuotojams yra vedami mokymai Agentūroje tvarkomų 

asmens duomenų tvarkymo procesų tema. Mokymai, be kita ko apima ir pagrindinių sąvokų 
bei esminių reikalavimų, keliamų asmens duomenų tvarkymui, išaiškinimą. Mokymai 
apima, bet neapsiriboja, supažindinimu pasirašytinai su šia Politika, kitais vidaus tvarkos 
dokumentais, kurie yra susiję su asmens duomenų sauga ar (ir) tvarkymu. 

9.2. Esamiems Agentūros darbuotojams asmens duomenų apsaugos mokymai organizuojami 
vieną kartą per kalendorinius metus. 



9.3. Darbuotojai bet kuriuo metu gali kreiptis į Agentūros duomenų apsaugos pareigūną ir (ar) 
koordinatorių, jeigu jiems kyla klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga ir (ar) 
tvarkymu. 

 

10. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 
10.1.  Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka išsamiai detalizuota Agentūros 

vadovo patvirtintoje Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.  
10.2.  Duomenų subjektas (įskaitant darbuotojus), kurio duomenys tvarkomi duomenų 

valdytojo veikloje, turi visas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintas teises, 
tame tarpe, bet tuo neapsiribojant: 

- žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Agentūroje (teisė 
žinoti); 

- susipažinti su Agentūroje tvarkomais savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra 
tvarkomi (teisė susipažinti); 

- reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti 
asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

- reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis (teisė būti pamirštam); 
- reikalauti, kad Agentūra apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); 
- nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas 

viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Agentūros arba 
trečiosios šalies interesų, kai duomenų subjekto interesai nėra svarbesni (teisė nesutikti); 

- gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė Agentūrai susistemintu, įprastai 
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui 
(teisė į duomenų perkeliamumą). 

10.3.  Teisės aktų nustatytais atvejais Agentūra gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų 
įgyvendinti šioje Politikoje nustatytų teisių. 

10.4. Darbuotojų kaip duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka atskirai 
detalizuota ir pateikta Agentūros Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarkoje. 

 

11. POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS  

 
11.1.  Poveikio duomenų apsaugai vertinimas (toliau – PDAV) – tai procesas, skirtas 

duomenų tvarkymui aprašyti ir tokio duomenų tvarkymo reikalingumui, teisėtumui bei 
proporcingumui įvertinti, padedantis valdyti pavojų, kuris fizinių asmenų teisėms ir 
laisvėms kyla dėl asmens duomenų tvarkymo, jį įvertinant ir nustatant šio pavojaus 
pašalinimo priemones.  

11.2.  Tvarkant asmens duomenis PDAV atliekamas Reglamento bei jį įgyvendinančių teisės 
aktų nustatytais atvejais.  

11.3.  Įgyvendinant pritaikytosios ir standartizuotosios apsaugos principus, prieš pradedant 
bet kokią veiklą, kurioje kitu nei buvo tikslu ir (ar) kitokie nei ankščiau duomenys galėtų 
būti tvarkomi arba jeigu naujas produktas ir (ar) paslauga apima naujų technologijų 
naudojimą arba yra pagrindo manyti, kad nauja paslauga (produktas) gali turėti didelį 
poveikį asmenų privatumui ir kitoms susijusioms teisėms, koordinatorius arba kitas 
Agentūros darbuotojas atlieka PDAV, o duomenų apsaugos pareigūnas atlieka vertinimo 
priežiūrą.  

11.4.  PDAV metu įvertinamas standartizuotas tokio duomenų tvarkymo poveikis duomenų 
apsaugai ir priklausomai nuo galimo poveikio vertinama techninė, inžinerinė, 
administracinė, teisinė atitiktis duomenų apsaugos teisiniam reglamentavimui, tame 
tarpe, reikalingos įgyvendinti priemonės ir (ar) reikalavimai.  

11.5.  Paslauga ir (ar) produktas, kurie susiję su asmens duomenimis, nėra pradedami teikti 
tol, kol neįvertintas poveikis duomenų apsaugai bei nėra patvirtintas to ir (ar) atitinkamų 
pritaikytų specialiai tai veiklai ar tikslui įgyvendintinų priemonių apsaugai atitikimas 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų susijusių įstatymų reikalavimams. 



 

12. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI IR ASMENS 

DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS 

 
12.1.  Agentūros darbuotojai, atlikdami savo funkcijas ir (ar) kiti Agentūros pasitelkti 

duomenų tvarkymui Agentūroje asmenys turi laikytis šių pagrindinių asmens duomenų 
tvarkymo reikalavimų: 

12.1.1. asmens duomenys tvarkomi tik duomenų tvarkymo veiklos įrašų registre, 
ir (ar) teisės aktuose nustatytais tikslais, ir tik su šiais tikslais suderintais būdais, esant 
tokio duomenų tvarkymo teisiniam pagrindui; 

12.1.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir 
proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, 
kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;  

12.1.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;  
12.1.4. asmens duomenys Agentūroje tvarkomi automatiniu ir neautomatiniu 

būdu; 
12.1.5. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų 

tvarkymo, nuolat atnaujinami;  
12.1.6. netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti 

arba sustabdytas jų tvarkymas;  
12.1.7. asmens duomenys turi būti tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti 

ir toliau tvarkyti pagal Agentūroje patvirtintus dokumentų (duomenų) saugojimo 
terminus ir tvarkas;  

12.1.8. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę 
būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys 
buvo surinkti ir tvarkomi. 

12.2. Agentūra įgyvendina tinkamas technines asmens duomenų apsaugos priemones 
remiantis Informacijos saugos Agentūroje tvarka. 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
13.1. Politika tvirtinama ir keičiama Agentūros valdybos sprendimu, gavus Stebėtojų tarybos 

pritarimą. 
13.2.  Ši Politika įsigalioja ją peržiūrėjus duomenų apsaugos pareigūnui ir patvirtinus 

Agentūros valdybai. 
13.3. Politika peržiūrima ir, reikalui esant, atnaujinama ir (ar) papildoma, ir (ar) pasikeitus 

asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams, jų įgyvendinimo praktikai 
ar rekomendacijoms, taip pat faktinei duomenų tvarkymo situacijai arba atsižvelgiant į 
Agentūros poreikius. Už tai atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas ir koordinatorius.  

13.4. Agentūros darbuotojai pasirašytinai supažindinami su visais Agentūroje asmens duomenų 
tvarkymą reglamentuojančiais vidaus dokumentais per dokumentų valdymo sistemą 
DOKAS.  
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