
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigalioja naujasis
Europos Sąjungos (ES) Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas (toliau – BDAR). Šiuo
dokumentu turės vadovautis verslas, valdžios
institucijos ir privatūs asmenys.

Mes dirbame Tuskulėnų verslo centre, Vilniuje

Tuskulėnų g. 33C-31, +370 5 265 3901,
info@consultax.lt

Pateikta informacija yra bendro
pobūdžio, todėl nėra laikytina
teisine konsultacija. Kilus
papildomiems klausimams,
prašome kreiptis į Advokatų
profesinę bendriją „ConsulTax“.

Reglamente įtvirtintos sankcijos
už BDAR reikalavimų pažeidimus –
baudos iki 20 000 000 EUR arba iki
4 proc. ankstesnių finansinių metų
bendros metinės apyvartos.

Ar esate pasirengę BDAR įsigaliojimui?
Pasitikrinkite pagal „ConsulTax“ parengtą atmintinę:
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Ar Jūsų organizacija turi asmens
duomenų tvarkymo taisykles (ar
privatumo politiką), atitinkančias
BDAR reikalavimus?

Ar kiekvienu konkrečiu atveju
gavę asmens duomenis
įgyvendinate asmens duomenų
dokumentavimo pareigą bei
nurodote šių duomenų gavimo
bei tvarkymo teisinį pagrindą?

Ar pagal poreikį esate atlikę
poveikio duomenų apsaugai
vertinimą?

Ar esate nustatę duomenų
subjektų prašymų nagrinėjimo
tvarką, duomenų subjektams
prašomos pateikti informacijos
formą (šabloną)?

Ar tinkamai prašote, gaunate ir
užfiksuojate duomenų subjekto
sutikimą dėl asmens duomenų
tvarkymo?

Ar pagal poreikį esate paskyrę
nepriklausomą duomenų
apsaugos pareigūną?

Ar esate sudarę duomenų valdytojo
ir duomenų tvarkytojo sutartis, jeigu
duomenų tvarkytojas yra išorinė
organizacija, įmonei nepriklausanti
trečioji šalis ar įmonių grupės atveju
viena įmonė yra kitos įmonės
duomenų tvarkytoja (pvz., su
įmonėje nedirbančiu buhalteriu)?

Ar patikrinate asmenų amžių bei
gaunate tėvų ar teisėtų atstovų
sutikimą, jeigu paslaugas teikiate
nepilnamečiams bei renkate jų
asmens duomenis?

Ar pasirašytinai supažindinote
organizacijos darbuotojus,
dirbančius su asmens
duomenimis, su naujais
BDAR reikalavimais?

Ar Jūsų organizacija tvarko
asmens duomenis IT priemo-
nėmis? Ar IT priemonių techninės
galimybės sudaro sąlygas
įgyvendinti asmenų teisę būti
pamirštiems, teisę į duomenų
perkeliamumą bei kitas BDAR
įtvirtintas teises?

Ar turite organizacines bei
technines galimybes aptikti
asmens duomenų saugumo
pažeidimus, juos ištirti, bei apie
juos pranešti VDAI per 72 val.?


