
Apibrėžtys 

 

• Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 16 straipsnyje (buvęs Europos bendrijos 286 straipsnis) nustatyta, kad 
„kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą“, ir reikalaujama, kad teisės aktai būtų parengti 
siekiant apsaugoti asmenis asmens duomenų tvarkymo ir laisvo duomenų judėjimo srityje. Šie teisės aktai taikomi 
ES institucijoms ir įstaigoms, kurios buvo įsteigtos ar pagrįstos Sutartimi. 

• Reglamentas 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms 
tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo buvo parengtas, siekiant atitikti Sutartį ir teikti suteikti 
fiziniams asmenims teisiškai įtvirtintas teises, nustatyti duomenų valdytojų duomenų tvarkymo prievoles ir sukurti 
nepriklausomą priežiūros instituciją. 

• Reglamento 2018/1725 tikslai – apsaugoti fizinius asmenis, kai jų asmens duomenis tvarko Sąjungos institucijos, 
įstaigos, tarnybos ir agentūros, ir užtikrinti laisvą asmens duomenų judėjimą tarp jų ar kitiems Sąjungoje 
įsikūrusiems gavėjams. Kai kurios apibrėžtys, susijusios su asmens duomenų apsauga ir susijusiais dalykais, bei 
informacija apie asmens duomenų apsaugą Audito Rūmuose, pateiktos toliau: 

Duomenų apsaugos principai 

Valdytojas privalo būti atsakingas ir sugebėti parodyti atitiktį („atskaitomybė“). Bet kuris asmuo, tvarkantis asmens 
duomenis, turėtų žinoti pagrindinius principus, pagal kuriuos šie duomenys turėtų būti: 

• tvarkomi teisėtai, teisingai ir skaidriai, atsižvelgiant į duomenų subjektą; 
• tvarkomi konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais („tikslo apribojimas“); 
• tinkami, svarbūs ir apriboti tuo, kas būtina, atsižvelgiant į tikslus, kuriais jie tvarkomi („duomenų minimizavimas“); 
• tikslūs ir, prireikus, atnaujinami („tikslumas“); 
• nelaikomi ilgiau, nei būtina („laikymo apribojimas“); 
• tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas saugumas („vientisumas ir konfidencialumas“); 
• neperduodami trečiosioms šalims be atitinkamų atsargumo priemonių; 
• tvarkomi pagal duomenų subjekto teises. 

Kas yra „asmens duomenys“? 

- Asmens duomenys – visa informacija, susijusi su nustatytos tapatybės fiziniu asmeniu arba fiziniu asmeniu, kurio 
tapatybę galima nustatyti („duomenų subjektas“); 

- Asmuo, kurio tapatybę identifikuotojas gali nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai visų pirma pagal tokias nuorodas kaip 
vardas, asmens kodas, vietos duomenys, interneto identifikavimo numeris arba vienas ar keli jo psichikos, psichologinei, 
fiziologinei, genetinei, dvasinei, ekonominei, kultūrinei arba socialinei tapatybei būdingi veiksniai. 

- Specialių kategorijų duomenų, apibrėžtų kaip asmens duomenys, susiję su rasine ar etnine kilme, politinėmis 
nuomonėmis, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais, naryste profesinėje sąjungoje, tvarkymas ir genetinių duomenų, 
biometrinių duomenų, skirtų tiktai nustatyti fizinį asmenį, duomenų, susijusių su asmens sveikata ar seksualine orientacija 
tvarkymas yra draudžiamas su tam tikromis išimtimis (žr. Reglamento 2018/1725 10 straipsnį). 

Duomenų valdytojas ir duomenų subjektas 

Duomenų valdytojas – ES institucija ar įstaiga, generalinis direktoratas, skyrius ar kitas organizacinis subjektas, kuris 
savarankiškai arba kartu su kitais subjektais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. 

Audito Rūmų duomenų valdytojai yra nariai, generalinis sekretorius, direktoriai ir pagrindiniai vadybininkai. 

Kiekvienu duomenų tvarkymo operacijos atveju turi būti nustatytas duomenų valdytojas ir išankstinis pranešimas turi būti 
pateiktas institucijos duomenų apsaugos pareigūnui. 

Duomenų subjektas – asmuo, kurio asmens duomenis renka, laiko ir tvarko duomenų valdytojas. 

Duomenų tvarkytojas 

Jei duomenų valdytojai patys netvarko asmens duomenų, jų vardu tvarkymą vykdo duomenų tvarkytojas. Duomenų 
tvarkytojas turi suteikti pakankamas garantijas dėl būtinų techninių ir organizacinių saugumo priemonių ir užtikrinti atitiktį 
šioms priemonėms. Duomenų tvarkytojas gali būti fizinis ar juridinis asmuo, viešoji institucija, agentūra ar bet kokia kita 
įstaiga, veikianti pagal (ir vien tik) duomenų valdytojo nurodymus. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas privalo būti 
susieti sutartimi ar teisės aktu, reglamentuojančiu asmens duomenų tvarkymą. 

 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=LT&f=ST%206655%202008%20REV%207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LT


Kontaktinis asmuo (įgaliotas valdytojas)  

Kontaktinį asmenį (arba „įgaliotą valdytoją“) skiria duomenų valdytojas, jis veikia laikydamasis pastarojo nurodymų. Jų 
užduotys – parengti pranešimus, kuriuos atsakingas duomenų valdytojas (po patvirtinimo) siunčia duomenų apsaugos 
pareigūnui, ir, prireikus, palaikyti ryšius su duomenų apsaugos pareigūnu.  

Duomenų apsaugos pareigūnas 

- Kiekviena institucija turi vieną ar kelis duomenų apsaugos pareigūnus, siekiant nepriklausomai užtikrinti, kad 
institucijoje būtų taikomi asmens duomenų apsaugos principai. Kiekvienas duomenų apsaugos pareigūnas savo institucijoje 
registruoja visas asmens duomenų tvarkymo operacijas. Jie taip pat teikia konsultacijas ir rekomendacijas dėl teisių ir 
prievolių. Jie praneša Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, jei asmens duomenų tvarkymui iškyla rizika (žr. 
toliau) ir vykdo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno prašymus. Jie gali tirti faktus ir incidentus pateikus 
prašymą ar savo pačių iniciatyva. 

- Nuo 2010 m. birželio mėn. Audito Rūmų duomenų apsaugos pareigūnas yra Johan Van Damme, jam padeda Dominique 
Savonitto.  

Kas yra pareiškimas („įrašas apie duomenų tvarkymo veiklą“), kas už tai atsakingas? 

- Pareiškimas yra išankstinis pranešimas, kurį duomenų valdytojas pateikia duomenų apsaugos pareigūnui, jei vykdoma 
bet kokia (rankinė ar elektroninė) operacija, susijusi su asmens duomenimis. Jis būtinas tik tuomet, kai tvarkomi asmens 
duomenys.  

Kas yra duomenų apsaugos pareigūno registras? 

- Registras – duomenų bazė, kurioje pateikiami visi pareiškimai dėl asmens duomenų tvarkymo, kuriuos duomenų 
valdytojai siunčia duomenų apsaugos pareigūnui. Pagal Reglamento 2018/1725 31 straipsnį reikalaujama, kad duomenų 
apsaugos pareigūnas pildytų duomenų tvarkymo veiklos registrą, ir reikalaujama, kad registras butų viešai prieinamas. 

Kas yra bylų tvarkymo sistema? 

- Reglamentas 2018/1725 taikomas visais atvejais, kai tvarkomi asmens duomenys, kurie yra bylų tvarkymo sistemos 
dalis ar numatyti būti bylų tvarkymo sistemos dalis. „Bylų tvarkymo sistema“ gali būti bet koks struktūrinis asmens 
duomenų rinkinys, prieinamas remiantis specialiais kriterijais, kurie gali būti centralizuoti, decentralizuoti ar išsklaidyti 
remiantis funkciniu ar geografiniu pagrindu. 
- Nesvarbu, kur sistema įsikūrusi. Ji gali būti įsikūrusi Audito Rūmų lygmeniu, bet taip pat instituciniu, nacionaliniu, 
regioniniu, vietos ar net „privačiu“ lygmeniu (audituotoje įmonėje).  

Kas yra duomenų tvarkymas?  

Duomenų tvarkymas – bet kuri operacija ar grupė operacijų, kurios atliekamos su asmens duomenimis, nepaisant to, ar tai 
daroma automatinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, grupavimas, saugojimas, peržiūrėjimas, naudojimas, 
atskleidimas persiunčiant, ištrynimas arba sunaikinimas ir pan. 

Kas yra teisėtas tvarkymas? 

- Reglamento 5 straipsnyje nustatyta, kad asmens duomenų tvarkymas yra arba būtinas arba vykdomas sutikimu. 
Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tuomet, kai: 

a) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba remiantis ES teisės aktais, arba 
vykdant oficialius ES įgaliojimus; 

b) tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 

c) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų 
duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 

d) duomenų subjektas vienareikšmiškai davė sutikimą (tai yra bet kokia duomenų subjektų laisvai pateikta konkreti ir 
informuojanti nuoroda apie norus reiškia pritarimą, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys); 

e) tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto interesus. 

- Duomenų valdytojas yra atsakingas už užtikrinimą, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisingai ir teisėtai. 

 



Apimtis 

- Kad ir kada Audito Rūmų padalinys tvarkytų asmens duomenis, pateiktus (rankinėje, elektroninėje) bylų tvarkymo 
sistemoje, kad ir kur ši sistema būtų, kad ir kokie asmens duomenys būtų joje pateikti ir kad ir kokiam tikslai būtų 
vykdomas jų tvarkymas, tai laikoma asmens duomenų tvarkymo atveju kaip apibrėžta Reglamente 2018/1725. 
Reglamentas 2018/1725 taip pat taikomas tais atvejais, kai asmens duomenis, kurie sudarys bylų tvarkymo sistemos dalį, 
tvarko Audito Rūmų padalinys. 
- Duomenų apsaugos pareigūnui turi būti pranešta apie šį duomenų tvarkymą, naudojantis pareiškimų sistema (įrašas 
apie duomenų tvarkymo veiklą) veikiančia Audito Rūmuose.  

Duomenų subjektui teikiama informacija prieš asmens duomenų rinkimą (Reglamento 2018/1725 
15 straipsnis ir duomenų subjekto teisės, atsižvelgiant į asmens duomenų procesą (Reglamento 
2018/1725 17–24 straipsniai) 

- Duomenų valdytojas duomenų subjektui privalo pateikti šią informaciją apie tvarkomus duomenis:  

• duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis; 
• duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis; 
• tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens duomenis, taip pat duomenų tvarkymo teisinį pagrindą; 
• asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas, jei jos yra; 
• kai taikoma, informaciją apie duomenų valdytojo ketinimą asmens duomenis perduoti į trečiąją valstybę arba 

tarptautinei organizacijai ir Komisijos sprendimo dėl tinkamumo buvimą ar nebuvimą, o 48 straipsnyje nurodytų 
duomenų perdavimų atveju – informaciją apie tinkamas arba pritaikytas apsaugos priemones ir būdus, kaip gauti 
jų kopiją arba kur suteikiama galimybė su jais susipažinti;  

• asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; 
• teisę susipažinti su asmens duomenimis ir prašyti, kad jie būtų kuo greičiau ištaisyti, jei duomenys netikslūs arba 

neišsamūs;  
• tam tikromis sąlygomis teisę prašyti, kad asmens duomenys būtų ištrinti arba būtų apribotas jų naudojimas;  
• jei taikoma, teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi dėl priežasčių, susijusių su 

konkrečia padėtimi, ir teisę į duomenų perkeliamumą; 
• teisę panaikinti sutikimą (jei duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu) 
• teisę, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, 

dėl kurio kyla teisinių pasekmių arba jam daromas didelis poveikis; 
• teisę pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui; 
• ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį 

būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir 
informaciją apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes; 

• ar duomenų valdytojas ketina toliau tvarkyti asmens duomenis kitu tikslu nei tas, kuriuo asmens duomenys buvo 
renkami, pateikti informaciją apie kitą tikslą ir visą kitą atitinkamą papildomą informaciją (sulaikymo laikotarpis, 
teisės ir pan.); 

• teisę gauti pranešimą, kiek tai yra įmanoma, apie visus asmens duomenų pakeitimus kitoms šalims, kurioms 
duomenys buvo atskleisti. 
 
Prašymus būtina nagrinėti kuo greičiau, per mėnesį nuo prašymo gavimo. Prireikus, šis laikotarpis gali būti 
pratęstas dar dviem mėnesiais. 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 

- Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma priežiūros institucija, įsteigta pagal Reglamentą 
2018/1725. Tvarkant asmens duomenis Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas atsako už tai, kad būtų 
užtikrinta, jog Sąjungos institucijos ir organai, tvarkydami asmens duomenis, gerbtų fizinių asmenų pagrindines teises ir 
laisves, svarbiausia – jų teisę į privatumą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas taip pat atsakingas už 
konsultacijų teikimą ES institucijoms, organams bei duomenų subjektams visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais 
klausimais. 

- Duomenų valdytojai privalo bendradarbiauti su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu visų pirma suteikiant 
galimybę naudotis informacija. 

 

 

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/
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