
 
 

ATMINTINĖ DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO  
 

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679 (BDAR) yra nustatytos duomenų subjektų 
teisės, kurios skatina skaidrumą bei bendravimo aiškumą, o tuo pačiu kuria didesnį organizacijų ir asmenų 
tarpusavio pasitikėjimą. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo organizavimas gali turėti didelės įtakos 
įmonių veiklos procesams, ypatingai atsižvelgiant į BDAR 12 str. 3 d. numatytą 1 mėn. terminą, per kurį 
duomenų valdytojas turi pateikti informaciją. 

 „Fondia“ skatina tinkamai pasiruošti duomenų subjektų prašymų gavimui bei rekomenduoja iš anksto 
aprašyti organizacijos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo procedūros žingsnius. Žemiau pateikiame 
pagrindinius dalykus, kurie yra svarbūs, siekiant sukurti tokią procedūrą. 

 

BDAR numato šias duomenų subjektų teises: į skaidrų bendravimą ir informaciją (12–14 str.); 
susipažinti su tvarkomais duomenų subjekto asmens duomenimis (15 str.); reikalauti ištaisyti netikslius su 
duomenų subjektu susijusius asmens duomenis (16 str.); reikalauti ištrinti su duomenų subjektu susijusius 
asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (17 str.); apriboti asmens duomenų tvarkymą (18 str.); teisę į 
asmens duomenų perkeliamumą (20 str.); nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (21 str.); kad duomenų 
subjektui nebūtų taikomas automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas 
(22 str.). 

 

APRAŠANT DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PROCEDŪRĄ 
SVARBU ATSIMINTI, KAD:  

 
PRAŠYMO 

GAVIMAS  

➢ Nėra nustatyta konkrečių reikalavimų duomenų subjekto prašymo formai. Įmonė gali 
paskatinti duomenų subjektą naudotis tam tikrais prašymų šablonais ar savitarnos 
priemone. Tačiau reikia prisiminti, kad valdytojas turi tvarkyti ir tas užklausas, kurios 
siunčiamos ne nustatytu ryšio kanalu, bet, pvz., oficialiais duomenų valdytojo 
kontaktais. 

➢ Duomenų subjektas neprivalo nurodyti savo prašymo pateikimo priežasčių ar tikslų.   
➢ Tam tikrais atvejais prašymą duomenų subjekto vardu gali pateikti trečioji šalis. 

 
 

 
PRAŠYMO 
VERTINIMAS 

➢ Turi būti patikrinta ir patvirtinta duomenų subjekto tapatybė, taip pat tai, ar šio 
asmens duomenys yra tvarkomi organizacijoje. Turėdamas pagrįstų abejonių, duomenų 
valdytojas gali paprašyti duomenų subjekto pateikti papildomos informacijos. 

➢ BDAR leidžia duomenų valdytojams atmesti užklausas, kurios yra akivaizdžiai 
nepagrįstos arba perteklinės, arba imti pagrįstą mokestį už tokius prašymus, tačiau 
šios koncepcijos turi būti aiškinamos siaurai.  

➢ Duomenų subjektai savo prašyme neprivalo nurodyti teisinio pagrindo. Tačiau jei 
duomenų subjektai paaiškina, kad jų prašymas grindžiamas ne BDAR, bet, pvz., 
nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais konkretų prieigos prie tam tikrų 
kategorijų duomenų klausimą, tokį prašymą duomenų valdytojas įgyvendina 
vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais. 
 

 

 
ATSAKYMAS  
Į PRAŠYMĄ 

➢ Atsakymas į duomenų subjekto prašymą turi būti pateiktas nedelsiant, tačiau ne vėliau 
nei kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Atsižvelgiant  į 
prašymo sudėtingumą ir tuo pat metu nagrinėjamų prašymų skaičių, šis laikotarpis gali 
būti pratęstas dar dviem kalendoriniams mėnesiams. 

➢ Visa reikalinga informacija duomenų subjektui turi būti pateikiama glausta, skaidria, 
suprantama ir lengvai prieinama forma. Pagrindinis būdas pateikti duomenų subjektui 
informaciją yra pateikti tvarkomų asmens duomenų kopiją, tačiau duomenų 
subjektui to paprašius, galima numatyti ir kitus būdus (pvz., žodinę informaciją, prieigą 
vietoje). 

➢ Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas neturėtų neigiamai paveikti kitų asmenų 
teisių ar laisvių, įskaitant komercines paslaptis ar intelektinę nuosavybę, autorių teises. 

➢ Teikdamas informaciją, duomenų valdytojas privalo įgyvendinti tinkamas technines ir 
organizacines priemones, užtikrinančias duomenų tvarkymo riziką bei duomenų 
pobūdį atitinkantį saugumo lygį, pvz., taikyti šifravimą, apsaugą slaptažodžiu. 
 

Atmintinė yra parengta pagal BDAR nuostatas bei Valstybinės duomenų apsaugos  inspekcijos, Europos duomenų 
apsaugos valdybos, 29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės gaires, nuomones bei rekomendacijas. Ši medžiaga 
buvo parengta tik bendrais informaciniais tikslais ir nėra teisinė konsultacija. 
 

„Fondia Lietuva“ visada yra pasiruošusi atsakyti į su asmens duomenų apsauga susijusius teisinius klausimus. 
Todėl kviečiame pasinaudoti nemokamos pirminės konsultacijos galimybe ir pasitarti su vienu iš mūsų 
teisininkų. Pokalbį galite paskirti Jums patogiu laiku paspaudę Calendly nuorodą. 
 
Kontaktai: +370 697 56584  /  lithuania@fondia.com  /                                /           /                 

https://www.facebook.com/FondiaLithuania
https://fondia.com/lt/lt
https://calendly.com/fondia-lithuania/30-minuciu-telefono-pokalbis?month=2022-05
https://www.linkedin.com/company/fondia-lithuania/mycompany/?viewAsMember=true

