
 

 

 

Sveiki apsilankę duomenų apsaugos pareigūno (DAP) svetainėje 

Europos Audito Rūmams taikomos specialios su asmens duomenų apsauga ir jų tvarkymu susijusios teisinės 
prievolės. Šios prievolės yra nustatytos 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 
2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant 
asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo. 

Be teisinių principų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą Europos institucijose, nurodymo 
Reglamente (ES) 2018/1725 reikalaujama, kad kiekviena institucija arba įstaiga paskirtų bent vieną asmenį eiti 
duomenų apsaugos pareigūno (DAP) pareigas.  

Pagrindinė DAP užduotis – dirbti nepriklausomai ir užtikrinti, kad jų institucijoje būtų taikomas Reglamentas. 

DAP atlieka šias užduotis: 

- informuoja ir konsultuoja už asmens duomenų tvarkymą atsakingą asmenį, personalą ir (arba) 
subrangovus dėl jų pareigų ir teisių, susijusių su duomenų apsauga; 

- stebi, kaip laikomasi duomenų apsaugos reglamento ir kitų ES teisės aktų, kuriuose pateikiamos 
duomenų apsaugos nuostatos; 

- stebi, ar laikomasi už asmens duomenų apsaugą atsakingo asmens ar tvarkytojo politikų, susijusių su 
asmens duomenų apsauga, įskaitant įgaliojimų suteikimą; 

- didina darbuotojų informuotumą ir apmoko personalą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu; 
- atlieka arba organizuoja auditus, siekiant patikrinti, ar laikomasi duomenų apsaugos prievolių; 
- užtikrina, kad asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi, būtų informuojami apie jų teises ir pareigas 

pagal duomenų apsaugos reglamentą; 
- teikia konsultacijas, jei yra būtinas pranešimas asmens duomenų saugumo pažeidimo, susijusio su 

konfidencialumu, vientisumu ir (arba) prieinamumu, atveju; 
- teikia konsultacijas, kai atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas, stebi jo atlikimą ir 

konsultuojasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP), jei kyla abejonių atlikti 
poveikio duomenų apsaugai vertinimą; 

- teikia konsultacijas dėl būtinybės iš anksto konsultuotis su EDAPP, kai tvarkant asmens duomenis kiltų 
didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, ir duomenų valdytojas laikosi nuomonės, jog šis 
pavojus negali būti sumažintas pagrįstomis priemonėmis atsižvelgiant į turimas technologijas ir 
įgyvendinimo išlaidas; 

- atsako į EDAAP užklausas; 
- užtikrina, kad duomenų tvarkymo operacijos nedarytų neigiamo poveikio asmenų, kurių asmens 

duomenys yra tvarkomi, teisėms ir laisvėms. 

Duomenų apsaugos pareigūnas taip pat registruoja visu Europos Audito Rūmų tvarkomus asmens duomenis. 
Registras, į kurį turi būti įtraukiama duomenų tvarkymo operacijų tikslą ir sąlygas paaiškinanti informacija, yra 
prieinamas visoms suinteresuotosioms šalims. 

DAP gali teikti praktines rekomendacijas, kaip pagerinti duomenų apsaugą Audito Rūmuose, ir konsultuoti 
Audito Rūmus, jų duomenų valdytojus ir tvarkytojus dėl duomenų apsaugos. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1544512904613&uri=CELEX:32018R1725
http://www.eca.europa.eu/sites/dpo/documents/Accesstotheregister/Inventory-Internet-Intranet.pdf


 

 

Personalo komitetas, duomenų valdytojai ir tvarkytojai ar bet kuris kitas asmuo gali konsultuotis su DAP bet 
kuriuo klausimu, susijusiu su Reglamento aiškinimu ar taikymu, nesinaudodami oficialiais kanalais. 

  



 

 

 

Savo iniciatyva arba paprašius asmeniui, kuris yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą, arba asmeniui, 
kuris tvarko asmens duomenis, atitinkamam personalo komitetui ir bet kuriam asmeniui, DAP gali tirti klausimus 
ir atvejus tiesiogiai susijusius su jo užduotimis ir apie kuriuos jam buvo pranešta ir pateikti ataskaitą asmeniui, 
kuris paprašė atlikti šį tyrimą, duomenų valdytojui ar tvarkytojui. . 

Niekas neturi patirti žalos, susisiekdamas su DAP dėl įtariamo šio Reglamento pažeidimo. 
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