
 



 



 



 



 



kur tai tinkama, Administracijos, kaip duomenų valdytojo, siekiamus teisėtus interesus. 

27.  Tuo atveju, jei teisėtų interesų siekimas yra taikomas kaip teisėto duomenų 

tvarkymo pagrindas, Administracija taip pat turėtų išsiaiškinti duomenų subjektų ar jų atstovų 

nuomonę apie numatytą duomenų tvarkymą. Jei Administracija tokiu atveju priima sprendimą 

nesiaiškinti duomenų subjektų nuomonės arba jos galutinis sprendimas skiriasi nuo duomenų 

subjektų išreikštos nuomones, tokių sprendimų pateisinimas turi būti aprašomas. 

 

I. 3 ETAPAS – DUOMENŲ RINKIMAS 

28.  Šiame etape PV kritiškai išanalizuoja asmens duomenų tvarkymo situacijas, 

nustatytas 2 etapo metu. 

29.  DV privalo išanalizuoti ir aprašyti esmines su asmens duomenimis susijusias sritis 

atsakydamas  į šiuos klausimus: 

29.1. Kokie duomenys bus tvarkomi? 

29.2. Koks yra duomenų tvarkymo tikslas(-ai)? 

29.3. Kaip vyksta duomenų tvarkymo procesas (aprašyti, kaip duomenų tvarkymas 

vyksta nuo duomenų gavimo iki sunaikinimo)? 

29.4. Ar duomenų subjektui bus pateikiama visa reikiama informacija? 

29.5. Ar visi tvarkomi asmens duomenys būtini duomenų tvarkymui vykdyti (pagrįsti 

būtinumą)? 

29.6. Ar duomenys yra tikslūs ir esant poreikiui atnaujinami? 

29.7. Kiek laiko saugomi duomenys? 

29.8. Kaip duomenų subjektai informuojami apie duomenų tvarkymą? 

29.9. Jei duomenys tvarkomi remiantis sutikimu, kokiu būdu jis gaunamas? 

29.10. Kaip duomenų subjektai gali įgyvendinti savo teises? 

29.11. Jei pasitelkiamas duomenų tvarkytojas ar tvarkytojai, ar jų pareigos tinkamai 

aprašytos susitarime pagal BDAR reikalavimus? 

29.12. Jei duomenys teikiami už Europos Sąjungos ribų, ar duomenys yra tinkamai 

apsaugomi? 

29.13. Kokias saugumo priemones Administracija įgyvendins siekdama apsaugoti 

asmens duomenis? 

 

II. 4 ETAPAS – RIZIKOS NUSTATYMAS 

30. Kai nustatomos tvarkymo situacijos ir susijusių asmens duomenų pobūdis, PV 

įvertina grėsmes duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. 



31. Esminiai duomenų subjektams kylančių grėsmių tipai, atitinkantys duomenų 

saugumo pažeidimų rūšis, yra šie: 

31.1. Konfidencialumo pažeidimas – netyčia ar neteisėtai atskleidžiami asmens 

duomenys arba prie duomenų suteikiama prieiga tam teisės neturintiems asmenims; 

31.2. Pasiekiamumo pažeidimas – netyčia ar neteisėtai prarandama prieiga prie 

asmens duomenų arba  duomenys yra sunaikinami; 

31.3. Vientisumo pažeidimas – netyčia ar neteisėtai atliekami nepageidaujami asmens 

duomenų pakeitimai.  

32.  Įvardijęs grėsmes, PV jas aprašo atsakydamas į šiuos klausimus: 

32.1. Kokios tikėtinos pasekmės duomenų subjektams tada, jei įvyktų pažeidimas? 

32.2. Kokie veiksmai/įvykiai galėtų sudaryti sąlygas tokiam pažeidimui įvykti? 

32.3. Kokie yra grėsmės šaltiniai (asmenys ar aplinkybes, dėl kurių tyčia ar atsitiktinai 

gali įvykti pažeidimas)?  

33.  PV įvertina sistemos atitiktį reikalavimams, nustatytiems BDAR ir atitinkamuose 

įstatymuose ir kituose teisės aktuose.  

 

III. 5 ETAPAS – RIZIKOS VALDYMO PRIEMONIŲ NUSTATYMAS 

34.  Šio etapo metu PV turi aprašyti, kokios esamos ar planuojamos techninės (fizinio 

ir kibernetinio saugumo) bei organizacinės priemonės padės suvaldyti nustatytas grėsmes 

duomenų subjektų teisėms ir laisvėms. Pirmenybė teikiama reikšmingiausioms nustatytoms 

saugumo grėsmėms ir jų valdymo priemonėms, tačiau turi būti pagrindžiamas tam tikrų grėsmių 

ignoravimas. 

35.  Aprašius rizikos valdymo priemones, turi būti nurodoma, kokio rimtumo ir 

tikėtinumo grėsmė išlieka atsižvelgiant į taikomas ar planuojamas taikyti priemones, skirtas jo 

išvengti.  

 

IV. 6 ETAPAS – REZULTATŲ ATASKAITOS TEIKIMAS 

36.  Šiame etape PV parengia ataskaitą apie PDAV rezultatus. 

37.  Ataskaitoje turi būti aprašomi ankstesnių etapų eiga ir rezultatai, nurodomi 

konkretūs veiksmai, kurių reikia imtis siekiant suvaldyti kylančias grėsmes, jei esamų rizikos 

valdymo priemonių tam nepakanka. 

38.  Kai iš PDAV paaiškėja, kad duomenų tvarkymo operacijos kelia didelį pavojų 

duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, o duomenų valdytojas jo negali sumažinti tinkamomis 

rizikos valdymo priemonėmis, atsižvelgiant į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, 



prieš pradedant duomenų tvarkymą turi būti konsultuojamasi su Priežiūros institucija.  

39.  Duomenų tvarkymo veiklos kūrimo procesui tęsiantis, PDAV turėtų būti 

peržiūrėtas, patikslintas ir atnaujintas jei projekto raida ar įgyvendinimas daro naują įtaką 

privatumui, kuri anksčiau nebuvo įvertinta. 



 


