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Pagrindiniai terminai

ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Asmens duomenys – bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė yra žinoma arba 
gali būti nustatyta naudojant šiuos duomenis. Tai gali būti asmens vardas, pavardė, asmens 
kodas, gimimo data, pirštų antspaudai, biometriniai duomenys, IP adresas ir kiti.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB.1

Duomenų apsaugos direktyva – 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (95/46/EB) dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo.2

Duomenų apsaugos reforma – 2012 m. Europos Komisijos pasiūlytas teisės aktų rinkinys, 
kuriuo yra siekiama atnaujinti ir modernizuoti 1995 m. duomenų apsaugos direktyvos ir 
2008 m. pamatinio sprendimo dėl duomenų, tvarkomų vykdant teisminį bendradarbiavimą 
baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimą, apsaugos taisykles.

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi. 

Duomenų tvarkymas – plati sąvoka, apimanti visus įmanomus veiksmus su asmens 
duomenimis, tokius kaip jų rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, 
grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės arba aritmetinės 
operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ir kitos operacijos.

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti 
asmens duomenis. 

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris nustato asmens duomenų tvarkymo 
tikslus ir priemones. 

Profiliavimas – automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys 
naudojami siekiant įvertinti tam tikrus, su fiziniu asmeniu susijusius, asmeninius aspektus, 
pavyzdžiui jo darbo rezultatus, ekonominę situaciją, sveikatos būklę, asmeninius pomėgius, 
interesus, patikimumą ir pan.

1 Oficialus tekstas: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT 
 [visos nuorodos paskutinį kartą tikrintos 2016 m. rugsėjo 7 d.]
2 Oficialus tekstas: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=LT
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Įvadas

Europos Sąjungos (ES) Pagrindinių teisių chartija pripažįsta kiekvieno asmens teisę į savo 
duomenų apsaugą. Chartijoje yra numatyta, kad asmens duomenys „turi būti tinkamai 
tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais 
įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais“.3

Praeitų metų Eurobarometro apklausa parodė, kad dėl netinkamo šios teisės įgyvendinimo 
praktikoje nerimauja net pusė apklaustų Lietuvos gyventojų. Jie mano, kad institucijos ir 
įmonės gali panaudoti jų duomenis tais tikslais, apie kuriuos jiems iš anksto nebuvo pranešta.4

Tokie nuogąstavimai yra pagrįsti – šiuo metu elektroninėje erdvėje renkamų asmens duomenų 
kiekis yra milžiniškas, tai, atitinkamai, lemia ir galimų duomenų apsaugos pažeidimų mastą. 
Tyrimai rodo, kad ES labiausiai paplitę yra duomenų apsaugos pažeidimai elektroninėje 
erdvėje, susiję su socialine žiniasklaida, internetine prekyba, asmens duomenų nutekėjimu 
iš e. parduotuvių, įsilaužimu į e. pašto sąskaitas ir duomenų bazes, tapatybės vagystėmis, 
saugumo pažeidimais ir netinkamu asmens duomenų naudojimu tarptautinėse interneto 
bendrovėse.5

Ilgą laiką Europos Sąjungoje su tokiais pažeidimais buvo bandoma kovoti pasitelkiant 1995 m. 
Duomenų apsaugos direktyvą.6 Tačiau eksponentinės technologijų plėtros kontekste, teisės 

specialistai netruko pastebėti, kad šis teisinis instrumentas nesprendžia iššūkių, su kuriais 
kasdien susiduria skaitmeninė visuomenė.

Siekdama atsižvelgti į šiuos pokyčius, Europos Komisija inicijavo taip vadinamą Duomenų 
apsaugos reformą, kurios ašimi tapo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.7 2016 m. 
balandį priimtas Reglamentas, siekia pakeisti jėgų pusiausvyrą tarp asmenų ir bendrovių, 
tvarkančių jų duomenis, suteikdamas asmenims galimybę geriau kontroliuoti tvarkymo 
procesą.8

Tuo tikslu, Reglamentas numato naujas gyventojų teises, tokias kaip teisę į duomenų 
perkėlimą tarp skirtingų paslaugų teikėjų, bei išplečia jau anksčiau galiojusias teises – teisę 
būti informuotam apie duomenų tvarkymą, teisę reikalauti ištrinti duomenis. Atitinkamai, 
yra sugriežtinamos ir bendrovių pareigos duomenų apsaugos srityje – yra numatyti aukšti 
atskaitomybės standartai, apimantys poveikio vertinimus, duomenų apsaugos pareigūno 
paskyrimą, pranešimą apie duomenų saugumo pažeidimus. Baudos, kurios gali būti paskirtos 
bendrovėms, netinkamai tvarkančioms asmens duomenis siekia iki 20 mln. eurų arba iki 4 % 
bendrovės finansinių metų apyvartos.

3  Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, 2012 m. spalio 26 d., 2012/C 326/02, 8 str., 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
4  Europos Komisija, „Specialus Eurobarometras 431: duomenų apsauga. Santrauka“, 2015 m. birželis, 
 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_fact_lt_lt.pdf
5  Pagrindinių teisių agentūra, „Galimybė pasinaudoti duomenų apsaugos teisės gynimo priemonėmis 
 ES valstybėse narėse: santrauka“, 2014 m., 4 psl., 
 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies-summary_lt.pdf
6  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 
 laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos, 1995 m. spalio 24 d., L 281, 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=LT

7 Europos Komisija, „Komisija siūlo visapusišką duomenų apsaugos taisyklių reformą, kad vartotojai labiau 
 kontroliuotų savo duomenis ir sumažėtų įmonių sąnaudos“, Europa.eu, 2012 m. sausio 25 d., 
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_lt.htm. Antrasis Duomenų apsaugos reformos paketo 
 instrumentas yra Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
 kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo 
 ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
 panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR. Ši direktyva tyrime nebus plačiau aptarta.
8  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 
 duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, 2016 m. balandžio 27 d., 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_fact_lt_lt.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies-summary_lt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=LT
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_lt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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2
Įvertinti 
Lietuvos gyventojų požiūrį 
į teisę į duomenų apsaugą

Supažindinti 
su teisės į duomenų apsaugą 
turiniu ir Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento naujovėmis

Siekdami įvertinti gyventojų nuostatas, 2016 m. liepą kartu su „Spinter Tyrimai“ atlikome 
reprezentatyvią, daugiau nei 1000 Lietuvos gyventojų apklausą, kurios metu dalyviams 
pateikėme klausimus apie teisę į duomenų apsaugą keturiose pagrindinėse srityse:

Norėdami pateikti susistemintą informaciją apie Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 
nuostatas asmens duomenų apsaugos srityje dirbantiems specialistams (teisininkams, IT 
specialistams, atsakingiems įmonių darbuotojams ir nevyriausybinių organizacijų atstovams), 
palyginome šiuo metu galiojančias duomenų apsaugos taisykles su netrukus įsigaliosiančiomis 
naujovėmis. 

Naujovių apžvalga apima tik nedidelę, bet svarbią Reglamento dalį, kurioje yra kalbama apie 
duomenų subjekto teises (Reglamento III skyrius). Pažymėtina, kad tyrimas yra orientuotas į 
tas situacijas, kuomet duomenų valdytojais ir tvarkytojais yra verslo bendrovės, o ne valstybės 
institucijos.

Teisė į 
duomenų 
apsaugą

teisės turinys
teisės pažeidimai ir 
jos gynimas

teisės užtikrinimui 
teikiama svarba

teisės pakeitimai sąlygoti ES 
duomenų apsaugos reformos

Apie tyrimą

Šiuo tyrimu siekėme dviejų tikslų:

1
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Reprezentatyvi gyventojų apklausa buvo atliekama visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
bendrovės „Spinter Tyrimai“, Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu. Tyrimas vykdytas 
2016 metų liepos 18–26 dienomis, visoje Lietuvoje. Jo metu apklausti iš viso 1003 Lietuvos 
gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus. Respondentai buvo atrinkti taikant stratifikuotos 
tikimybinės atrankos metodą, t. y., atsitiktinai atrenkant respondentus pagal tikslinius kriterijus 
reprezentuojančius tiriamos grupės, Lietuvos gyventojų, visumą.

Teisės į duomenų apsaugą turinys

Teisių, susijusių su duomenų apsauga, išmanymas tarp Lietuvos gyventojų nėra aukštas. 
Beveik du trečdaliai apklausos dalyvių – 65 % – pripažįsta, kad neišmano savo teisių ir pareigų 
asmens duomenų apsaugos srityje. Šiek tiek geriau savo žinias vertina jaunesni, 18–45 m., 
respondentai bei didžiųjų miestų gyventojai, prasčiausiai – vyresnio amžiaus respondentai, 
bei mažesnes pajamas gaunantys gyventojai.

Lyginant su 2016–2014 metais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliktų apklausų 
rezultatais, matyti, kad nuo 2010 metų gyventojų informuotumas apie savo teises ne tik 
nedidėja, bet netgi ir kiek mažėja.9

9 2006, 2008, 2010, 2014 ir 2016 metais gyventojams buvo užduotas analogiškas klausimas „Ar Jūs žinote apie 
 įstatymų Jums suteiktas teises ir nustatytas pareigas asmens duomenų apsaugos srityje?“. Visos apklausos yra 
 reprezentatyvios. 2012 metais apklausos vykdyta nebuvo. Informacija gauta iš Valstybinės duomenų apsaugos 
 inspekcijos (2016 m. rugsėjo 5 d.).

Ar Jūs žinote apie įstatymų 
Jums suteiktas teises ir nustatytas pareigas 

asmens duomenų apsaugos srityje?

taipne

Lietuvos gyventojų nuomonė apie duomenų apsaugą

2006

74 %

26 %

2008

57 %

43 %

2010

52 %

48 %

2014

58 %

42 %

2016

65 %

35 %
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Šį prastą įsivertinimą patvirtinta respondentų atsakymai apie savo teises duomenų apsaugos 
srityje. Daugelis apklausos dalyvių sunkiai skyrė realiai egzistuojančias ir nesančias teises. 
Priešingai, apklausos dalyviai netgi dažniau manė turintys realiai neegzistuojančios teises, nei 
tas, kurias numato Lietuvos įstatymai. Šie rezultatai rodo, kad vidutinis duomenų subjektas 
paprastai neturi aiškaus suvokimo, ko gali reikalauti iš savo duomenų valdytojo ar tvarkytojo.

Teisės, kurias numato Asmens 
duomenų teisinės apsaugos 
įstatymas

Gyventojų dalis, mananti, 
kad Lietuvos įstatymai 

šią teisę užtikrina 

Teisės, kurių Asmens 
duomenų teisinės apsaugos 
įstatymas nenumato

Žinoti, kokiu tikslu apie Jus 
renkami duomenys10 39 % 39 %

Nurodyti, kokie duomenys 
apie Jus yra laikytini Jūsų 
asmens duomenimis

Susipažinti su duomenimis 
apie Jus, kuriuos turi institucija 
ar kompanija11

19 % 33 %
Visais atvejais Jums nuspręsti 
ar galima rinkti ir tvarkyti 
duomenis apie Jus

Reikalauti ištrinti ar sunaikinti 
nebereikalingus duomenis 
apie Jus12

17 % 27 %
Kontroliuoti, kokiems tretiesiems 
asmenims perduodami apie Jus 
surinkti duomenys

10 ADTAĮ 24 str. 1 d. 2 p.
11 ADTAĮ 25 str.
12 ADTAĮ 26 str.
13 Priklausomai nuo faktinių kiekvienos situacijos aplinkybių, ribojimai gali būti pripažinti kaip numatyti įstatyme, 
 siekiantys teisėto tikslo ir būtini (proporcingi) demokratinėje visuomenėje.

Sužinoti daugiau 

Siekiant įvertinti teisės į duomenų apsaugą turinio išmanymą, apklausos dalyviai taip pat 
buvo paprašyti įvertinti hipotetines situacijas, kuriose ši teisė ribojama,13 išsakant nuomonę, 
kaip stipriai toks ribojimas pažeidžia jų teises.

Surinkti atsakymai rodo, kad Lietuvos gyventojai jautriau reaguoja į ribojimus, turinčius aiškesnę 
išraišką fizinėje erdvėje – tokios „tradicinės“ situacijos, kaip prašymas pateikti asmens kodą, 
norint grąžinti prekes parduotuvėje, ar vaizdo stebėjimo kameros įrengimas darbovietėje be 
įspėjimo, buvo įvertintos kaip labiausiai pažeidžiančios teisę į duomenų apsaugą. Tuo tarpu 
ribojimai visų pirma pasireiškiantys internete – informacijos apie asmens naršymą ir socialinių 
tinklų naudojimo įpročius rinkimas ir naudojimas individualizuotai reklamai – buvo vertinami 
kaip mažiausiai pažeidžiantys teises.

Reikalavimas pateikti Jūsų asmens kodą 
parduotuvėje grąžinant prekę

Vaizdo stebėjimo kameros įrengimas Jūsų 
darbo vietoje be Jūsų žinios

Teisėsaugos institucijų teisė iš telekomunikacijų paslaugų teikimo 
bendrovės gauti informaciją apie Jūsų el. susirašinėjimą

Duomenų apie Jūsų naršymą internete (prie kokio puslapio ir kiek laiko 
buvo prisijungta) kaupimas telekomunikacijų paslaugų teikimo bendrovėje

Darbovietėje kaupiama informacija apie susirašinėjimą 
darbiniu elektroniniu paštu, siekiant įvertinti darbo kokybę

Kaimyno įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, į kurių 
stebėjimo lauką patenka ir Jūsų namų durys

Jūsų viešai prieinamų Facebook ir kitų socialinių tinklų profilių peržiūra 
potencialiam darbdaviui vertinant Jūsų, kaip kandidato, tinkamumą

Jūsų naršymo istorijos ir pomėgių socialiniame tinkle Facebook 
naudojimas pateikiant Jums individualizuotą reklamą

7,51

7,48

7,39

7,36

7,15

7,05

7,00

6,93

1 – visiškai nepažeidžia 10 – šiurkščiai pažeidžia

Kuriose iš šių situacijų Jūsų nuomone 
pažeidžiama asmens teisė į duomenų apsaugą? 
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Teisei į duomenų apsaugą teikiama svarba

Daugiau nei trys ketvirtadaliai apklausos dalyvių atsakė duomenų apsaugai teikiantys tokią 
pat svarbą kaip ir dažniau viešajame diskurse aptariamoms, „klasikinėms“ žmogaus teisėms, 
tokioms kaip teisė į saviraiškos laisvę ar teisė į teisingą teismą. Stipriausiai šią nuomonę palaikė 
jauni (18–25 m. amžiaus), turintys aukštąjį išsilavinimą asmenys, taip pat gaunantys didesnes 
pajamas respondentai – daugiau kaip 80 % kiekvienos iš šių grupių atstovų teisę į duomenų 
apsaugą vertino kaip pilnavertę žmogaus teisę.

Jūsų nuomone, ar teisei į 
asmens duomenų apsaugą 
turėtų būti teikiama tokia 
pati svarba kaip žmogaus 
teisei į saviraiškos laisvę ar 

teisei į teisingą teismą?

ne 23 %

taip 77 %

Tačiau, priimdami sprendimus buityje, į praktinį šios teisės įgyvendinimą gilinasi tik kiek 
daugiau nei vienas iš keturių elektroninių ryšių paslaugų vartotojų: sudarydami sutartis su 
paslaugų ar prekių tiekėju, kuris rinks asmens duomenis, su duomenų tvarkymo sąlygomis 
visada ar dažniausiai susipažįsta 29 % respondentų. Beveik tiek pat, 28 %, sutarties sąlygomis 
nepasidomi niekad. Likusieji 43 % šioms sąlygoms dėmesio skiria kartais arba retai.

ne 28 %

taip, kartais 22 %

taip, dažniausiai 22 %

taip, bet retai 21 %

taip, visada 7 %

Ar Jūs susipažįstate su 
prekių ar paslaugų teikėjo 

(pvz., telekomunikacijų 
bendrovė arba internetinė 

parduotuvė) viešai 
skelbiamomis Duomenų 
tvarkymo taisyklėmis / 

Privatumo politika?

Visgi atsakymą „taip“ reikėtų vertinti atsargiai. 2015 m. skaitmeninės komunikacijos profesorių 
iš JAV atliktas eksperimentas parodė, kad iš 543 jame dalyvavusių studentų 74 % prisijungė 
prie naujo socialinio tinklo neskaitę jo privatumo nuostatų, o 26 % skaičiusiųjų su nuostatais 
susipažino per 73 sekundes (vertinant vidutinį skaitymo greitį, studentas turėjo užtrukti apie 
pusvalandį). 98 % iš visų eksperimento dalyvių paspaudė „sutinku“ nepastebėję, kad pagal 
sutarties sąlygas jie įsipareigojo atiduoti savo pirmą naujagimį kaip užmokestį už naudojimąsi 
socialinio tinklo paslaugomis, o socialinis tinklas įsipareigojo atskleisti visus dalyvių duomenis 
jų darbdaviams ir JAV Nacionalinio saugumo agentūrai.14 

Kita vertus, vargu ar galima kaltinti eksperimento dalyvius. Kartais ir penkis puslapius 
siekiančių privatumo nuostatų skaitymas yra sudėtingai įgyvendinama užduotis tiek dėl 
laiko trūkumo, tiek dėl specifinės kalbos, kuria šie nuostatai yra parašyti. Paskaičiuota, kad 
vienam interneto vartotojui užtruktų vidutiniškai 244 valandų per metus perskaityti visus jo 
aplankomų svetainių privatumo nuostatus, o tai, savo ruožtu, sudarytų daugiau nei 50 % laiko, 
kurį vidutinis vartotojas praleidžia internete.15 

Tai patvirtina ir advokatų kontoros „Triniti“ 2016 m. gegužės–balandžio mėnesiais atlikta 
analizė: iš 50 įvairaus turinio Lietuvos internetinių portalų vos 22 paaiškina vartotojams, 
kaip yra tvarkomi jų asmens duomenys, iš kurių tik 4 tai daro aiškia kalba. Dažnai privatumo 
politikos būna parašytos taip, kad net ir teisininkams sunku jas skaityti ir suprasti.16

14 Jonathan A. Obar ir Anne Oeldorf-Hirsch, „The Biggest Lie on the Internet: Ignoring the Privacy Policies and 
 Terms of Service Policies of Social Networking Services“, darbinis dokumentas, 2016 m. rugpjūčio 24 d., 
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2757465
15 Aleecia M. McDonald ir Lorrie Faith Cranor, „The Cost of Reading Privacy Policies“, paskelbtas Journal of Law and 
 Policy for the Information Society 2008, Privacy Year in Review, 560 psl., 
 http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/is/files/2012/02/Cranor_Formatted_Final.pdf
16 Daugailė Syrusaitė, „Daugiau nei pusė asmens duomenis internete renkančių įmonių tai daro neteisėtai“, 
 triniti.lt, 2016 m. rugpjūčio 1 d., 
 http://triniti.lt/2016/08/01/daugiau-nei-puse-asmens-duomenis-internete-renkanciu-imoniu-tai-daro-neteisetai/

Sužinoti daugiau 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2757465
http://moritzlaw.osu.edu/students/groups/is/files/2012/02/Cranor_Formatted_Final.pdf
http://triniti.lt/2016/08/01/daugiau-nei-puse-asmens-duomenis-internete-renkanciu-imoniu-tai-daro-neteisetai/
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Tvirtą nuostatą imtis konkrečių veiksmų sužinojus, kad paslaugų ar prekių teikėjas pažeidžia 
teisę į asmens duomenų apsaugą, t. y., pakeisti tokį teikėją, išreiškė tik kas penktas apklausos 
dalyvis. Tai daugiausiai jauni (18–25 m.) taip pat aukštąjį išsilavinimą turintys žmonės. Didelė 
dalis respondentų – 41 % – svarstytų tokią galimybę („Greičiau taip“), tačiau beveik tiek pat – 
40 % – jokių veiksmų greičiausiai nesiimtų („Tikrai ne“/“Greičiau ne“).

Ar Jūs keistumėte prekių/paslaugų 
teikėją (pvz., telekomunikacijų 

bendrovę arba internetinę parduotuvę), 
jeigu sužinotumėte, kad jam yra 

skirta sankcija už netinkamą asmens 
duomenų naudojimą?

Respondentai pademonstravo dar mažesnį pasiryžimą investuoti į teisės į duomenų apsaugą 
užtikrinimą. Papildomą mokestį elektroninio pašto paslaugų teikėjui už maksimalų duomenų 
apsaugos užtikrinimą sutiktų mokėti vos 3 % respondentų. Tuo tarpu tvirtai pasiryžusių 
nemokėti („Tikrai ne“) – 12 kartų daugiau, 37 %. Didžioji dalis respondentų (60 %) šiuo klausimu 
neturėjo tvirtos nuomonės, labiau linkusieji ir labiau nelinkusieji mokėti papildomą mokestį 
pasiskirstė apylygiai – atitinkamai 28 % ir 32 %.

Ar sutiktumėte mokėti papildomą 
mokestį el. pašto teikėjui už maksimalų 

Jūsų duomenų saugos užtikrinimą? 
(duomenys nebūtų perduodami kitoms 

kompanijoms ir nesiūlytų reklamos)

Apklausos rezultatai atskleidė tai, ką mokslininkai vadina „privatumo paradoksu“ (angl. privacy 
paradox).17 Paradoksas atskleidžia skirtumą tarp nuostatų ir elgesio: nors dauguma vartotojų 
teigia, kad teisė į duomenų apsaugą jiems yra svarbi, mažuma imasi aktyvių veiksmų, kurie ją 
užtikrintų praktikoje. Mokslininkai identifikuoja kelias šio paradokso priežastis:

 informacijos asimetrija – asmuo retai iki galo suvokia kokią informaciją apie jį turi 
institucijos ir verslo įmonės bei kaip tiksliai jie ją naudoja;

 klaidingos nuostatos – dalis vartotojų mano, kad vien tai, jog svetainėje yra patalpinti 
privatumo nuostatai reiškia, kad svetainės administratoriai nesidalina duomenimis su 
trečiosiomis šalimis;

 sunkumai suvokiant duomenų apsaugos pažeidimų žalą, kuri nėra aiškiai finansiškai 
išreikšta ir atrodo pakankamai tolima, ypači kai ji yra priešpastatoma naudai, gaunamai 
iš „nemokamų“ paslaugų (el. pašto, lojalumo nuolaidų ir pan.) arba džiaugsmui dėl 
prisijungimo prie norimos paslaugos per kelias sekundes;

 kontekstas, sąlygotas aplinkinių žmonių elgesio, kultūrinių ir socialinių normų, susijusių 
su tuo, kiek ir kokio pobūdžio informacija yra „priimtina“ dalintis asmens aplinkoje.18

Visgi, moksliniai tyrimai rodo, kad eliminavus paradokso priežastis, pavyzdžiui, informacijos 
asimetriją, atitinkamai pasikeičia ir žmonių elgesys. Pavyzdžiui, vieno eksperimento metu 
buvo nustatyta, kad kuomet paieškos sistema leidžia palyginti tik prekės, siūlomos skirtingose 
e-parduotuvėse kainą, pirkėjai nėra linkę kreipti dėmesio į svetainės privatumo nuostatus – jie 
renkasi pagal žemiausią kainą. Tuo tarpu jeigu šalia kainos, simbolio pavidalu, yra nurodomas 
duomenų apsaugos lygis (nustatytas išanalizavus privatumo nuostatus), dauguma pirkėjų 
būna pasirengę mokėti iki 5 % didesnę sumą, kad galėtų pasirinkti pardavėją, siūlantį geresnę 
jų duomenų apsaugą.19

17 Žr. pvz. Susan B. Barnes, „A privacy paradox: Social networking in the United States“, paskelbtas First Monday 
 (11 tomas, 9 numeris), 2006 m. rugsėjo 4 d., http://firstmonday.org/article/view/1394/1312; ir Alessandro Acquisti, 
 Laura Brandimarte, George Loewenstein, „Privacy and human behavior in the age of information“, paskelbtas 
 Science (347 tomas, 6221 numeris), 2015 m. sausio 30 d., 509–514 psl.,  
 http://science.sciencemag.org/content/347/6221/509.full
18 Parengta pagal: Alessandro Acquisti, Laura Brandimarte, George Loewenstein, „Privacy and human behavior 
 in the age of information“, paskelbtas Sciene (347 tomas, 6221 numeris), 2015 m. sausio 30 d., 509–514 psl., 
 http://science.sciencemag.org/content/347/6221/509.full
19 Ibid., 510 psl.

tikrai ne 37 % greičiau taip 28 %

greičiau ne 32 %

tikrai taip 3 %

tikrai ne 15 %

greičiau taip 41 %

tikrai taip 19 %

greičiau ne 25 %

http://firstmonday.org/article/view/1394/1312
http://science.sciencemag.org/content/347/6221/509.full
http://science.sciencemag.org/content/347/6221/509.full
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Teisės į duomenų apsaugą gynimas

Apklausos metu taip pat siekėme patikrinti, kokių veiksmų ir kiek aktyviai Lietuvos gyventojai 
yra linkę imtis siekdami apginti pažeistą teisę į duomenų apsaugą. Visų pirma tyrėme, kokioje 
institucijoje žmonės ketintų ginti šią savo teisę. Žinoma, vieno teisingo atsakymo į šį klausimą 
nėra: „teisinga“ institucija priklausytų nuo daugelio aplinkybių – koks teisės į privatumą 
aspektas pažeistas, kas ir kokiais veiksmais atliko šį pažeidimą, pažeidimo masto ir panašiai. 
Taigi atsakymai į šį klausimą veikiau iliustruoja respondentų požiūrį, t. y., su kokio pobūdžio 
pažeidimais jie mano galį susidurti.

Paklausti, į kokią instituciją pirma kreiptųsi manydami, jog susidūrė su savo teisės į duomenų 
apsaugą pažeidimu, didžiausia dalis respondentų – 36 % – nurodė policiją. Taigi galima daryti 
prielaidą, kad šios teisės pažeidimai dažniausiai siejami su nusikalstamomis veikomis, kurios 
vienas iš objektų yra asmens duomenys. Tokią prielaidą sustiprina ir 2015 m. Eurobarometro 
apklausos rezultatai. Dauguma Lietuvos gyventojų nurodė, kad didžiausia grėsmė, kurią jie 
mato teikdami asmens duomenis elektroniniu būdu, yra tapimas sukčiavimo, tapatybės 
vagystės auka, duomenų panaudojimas be jų žinios.20

Dvi kitos, kiek didesnės, respondentų grupės nurodė, kad kreiptųsi į Valstybinęs duomenų 
apsaugos inspekciją (10 %) arba teismą (8 %) – šiais atvejais asmens duomenų pažeidimai 
galimai suprantami kaip atskiros, specifinės kategorijos nusižengimai.

20 Europos Komisija, „Specialus Eurobarometras 431: duomenų apsauga“, 2015 m. birželis, T40–T42 psl., 
 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf

Kur pirma 
kreiptumėtės dėl 

Jūsų teisės į asmens 
duomenų apsaugą 

pažeidimo?

Vis dėlto net trečdalis respondentų negalėjo nurodyti, į kokią instituciją kreiptųsi siekdami 
apginti pažeistą teisę. Tai rodo, jog didelė dalis Lietuvos gyventojų neturi aiškesnio suvokimo, 
su kokiais teisės į duomenų apsaugą pažeidimais gali susidurti.

Su savo teisės į duomenų apsaugą pažeidimais susidūręs manė vienas iš dešimties apklausos 
dalyvių. Absoliuti jų dauguma, 81 %, veiksmų pažeistai teisei apginti nesiėmė. Dvi dažniausiai 
to nurodytos priežastys – nežinojimas, kur kreiptis, arba nesitikėjimas, jog tai padės. Vis dėlto 
pastarasis pesimizmas gali būti kiek perdėtas – tarp mažesnės respondentų dalies, kuri ėmėsi 
veiksmų savo teisėms ginti, bent pusė nurodė sulaukę jiems palankaus sprendimo.

Sužinoti daugiau 

Ar ėmėtės veiksmų ginti savo 
teisei į duomenų apsaugą? 

(N=95)

Policiją 36

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją 10

Teismą 8

Teisėsaugą / teisininkus 4

Artimuosius, draugus, gimines 2

Vartotojų teisių apsaugos tarnybą 2

Prokuratūrą 2

Kita 1

N/N 33

ne 81 %

Kodėl? (N=77)

Netikėjau, kad padės

Nežinojau, kur kreiptis

Kita

38 resp.

38 resp.

1 resp.

taip 19 %

Į kurią instituciją (-as) kreipėtės? (N=18)

Policiją arba prokuratūrą

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Nevyriausybinę organizaciją

6 resp.

3 resp.

2 resp.

Teismą

Kita: įmonę / paslaugų teikėją

1 resp.

9 resp.

Ar institucija/-os priėmė jums palankų 
sprendimą? (N=18)

Taip

Ne

N/N

9 resp.

6 resp.

3 resp.

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_431_en.pdf
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Informuotumas apie ES duomenų apsaugos reformą

Kaip jau minėta, Europos Sąjungoje nuo 2018 m. gegužės pabaigos bus pradėtas taikyti 
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, daugelyje sričių keičiantis ir ES, ir Lietuvos 
duomenų apsaugos taisykles. Daugiau nei trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų (78 %) apie 
tai nieko nežino. Tarp mažumos, girdėjusios apie šią naujovę, tik menka dalis respondentų 
žino apie konkrečius būsimus pakeitimus – vos 5 % visų respondentų. Tarp pastarosios grupės 
daugiausiai jaunų (18–25 m. amžiaus) ir aukštąjį išsilavinimą turinčių respondentų.

Tai gali būti sąlygota tuo, kad dažniausiai apie Reglamentą yra kalbama profesionalams 
(verslui, teisininkams, IT specialistams) skirtose publikacijose, kurios nėra pakankamai aiškios ir 
suprantamos plačiajai visuomenei.21

Tik kas penktas apklausos dalyvis nurodė ateityje ketinantis daugiau pasidomėti ES 
numatytomis naujovėmis. Tai daugiausiai vėlgi jauni (18–25 m. amžiaus) ir aukštąjį išsilavinimą 
turintys gyventojai, taip pat respondentai gaunantys didesnes pajamas.

21 Žr. pvz. Google paieškos rezultatus, į paieškos lauką įvedus frazę „Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“

Ar Jums teko girdėti, kad ES 
lygmeniu nuo 2018 m. įsigalios 
Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas iš esmės keičiantis 
dabar galiojančias duomenų 

apsaugos taisykles?

Ar ketinate daugiau domėtis 
apie Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą ir 

planuojamus pakeitimus?

Populiariausias būdas gauti daugiau informacijos apie naująjį ES Reglamentą – TV ir radijo 
laidos. Šį būdą rinktųsi kiek daugiau nei pusė respondentų, ketinančių domėtis nauja tvarka. 
Kitas patrauklesnis būdas – internetas, jį rinktųsi kas ketvirtas respondentas.

Sužinoti daugiau 
Neteko girdėti, 
78 %

Teko girdėti, man žinomos 
atsirasiančios naujovės, 5 %

Teko girdėti, bet nežinau 
apie pasikeitimus, 17 %

taip 
22 %

nežinau 
28 %

ne 50 %

Manęs tai nedomina 66

Nemanau, kad Reglamentas 
bus veiksmingas

33

Turiu pakankamai žinių 
apie Reglamentą

1

Kita 1

Kodėl?
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Dabartinis asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas 
Lietuvoje

Pagrindinis įstatymas, užtikrinantis teisės į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimą Lietuvoje, 
yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ), priimtas dar 1996 metais.22 
Šio įstatymo vėlesne redakcija į Lietuvos teisinę sistemą buvo perkeltos ir 1995 m. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis 
ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatos.23 

ADTAĮ yra taikomas, kai asmens duomenis verslo ar profesiniais tikslais tvarko juridinis asmuo 
(pvz., verslo įmonė) arba fizinis asmuo (pvz., individualus verslininkas). Tokie asmenys yra 
vadinami duomenų valdytojais arba duomenų tvarkytojais.24 ADTAĮ netaikomas, kuomet 
fizinis asmuo tvarko asmens duomenis savo asmeniniams poreikiams tenkinti. Pavyzdžiui, kai 
jis turi Excel dokumentą, į kurį suveda savo draugų adresus ir gimimo datas.25

ES duomenų apsaugos reformos naujovių apžvalga

Pagal ADTAĮ asmens duomenimis laikytina bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė 
yra žinoma, arba gali būti nustatyta šiuos duomenis naudojant.26 Tai gali būti asmens vardas, 
pavardė, asmens kodas, gimimo data, pirštų antspaudai, biometriniai duomenys, ir netgi IP 
adresas.27 Iš visų asmens duomenų ADTAĮ išskiria ypatingų asmens duomenų kategoriją – 
šiuos duomenys tvarkyti yra draudžiama, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus.28 Ypatingais 
asmens duomenimis yra laikomi duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, 
politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, 
lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą.29

Asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi, vadinamas duomenų subjektu.30 Duomenų 
subjektu gali būti tik fizinis asmuo, t. y. ADTAĮ netaikomas juridinių asmenų duomenų 
tvarkymui, nes tokie duomenys, pagal savo pobūdį, nėra laikytini asmens duomenimis.31

26 ADTAĮ 2 str. 1 d.
27 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, „Ar IP adresas yra asmens duomenys?“, 
 https://www.ada.lt/images/cms/File/naujienu/Ar%20IP%20adresas%20yra%20asmens%20duomenys.pdf. 
 Duomenys, susiję su asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, 
 naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą yra 
 vadinami ypatingais duomenimis ir jiems yra taikoma papildoma teisinė apsauga (ADTAĮ 2 str. 8 d. ir 5 str. 2 d.).
28 ADTAĮ 5 str. 2 d.
29 ADTAĮ 2 str. 8 d.
30 Šiame tyrime sąvokos „duomenų subjektas“, „asmuo“ ir „gyventojas“ bus naudojami kaip sinonimai, 
 nebent nurodyta kitaip.
31 Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad juridiniai asmenys gali tikėtis teisės į duomenų 
 apsaugą tik kai kalba eina apie jų pavadinimą, jeigu pagal pavadinimą galima identifikuoti vieną ar kelis fizinius 
 asmenis (Volker ir Markus Schecke ir Hartmut Eifert v. Land, C-92/09 ir C-93/09, 2010 m. lapkričio 9 d., para. 52).

22 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
23 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
 tokių duomenų judėjimo, 1995 m. spalio 24 d., L 281, 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=LT
24 ADTAĮ 2 str. 6–7 d.
25 ADTAĮ 1 str. 4 d.

https://www.ada.lt/images/cms/File/naujienu/Ar%20IP%20adresas%20yra%20asmens%20duomenys.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=LT
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Duomenų tvarkymo apibrėžimas yra labai platus – jis apima visus įmanomus veiksmus su 
asmens duomenimis, tokius kaip jų rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, 
grupavimas, jungimas, keitimas, teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės arba aritmetinės 
operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ir kiti.32

Duomenys yra tvarkomi teisėtai tik tada, kai egzistuoja vienas ar daugiau iš šių pagrindų 
(kriterijų):33

32 ADTAĮ 2 str. 4 d.
33 Pažymėtina, kad itin jautrių – ypatingų – duomenų teisėto tvarkymo kriterijai skiriasi, žr. ADTAĮ 5 str. 2 d.

34 ADTAĮ 5 str.
35 Darbo kodeksas, 2002 m. birželio 4 d., Nr. IX-926, 99 str. 6 d., 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31185A622C9F/kBHCbuIxdP 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.31185A622C9F/kBHCbuIxdP ir SoDra, Pranešimas apie apdraustųjų 
 valstybinio socialinio draudimo pradžią, http://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-darbdaviams 
36 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, 1998 m. gruodžio 1 d., Nr. VIII-947, 12 str. 1 d. ir 19 str., 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.746227138BCB/QrmFynYVKU

Asmens duomenų teisėto 
tvarkymo kriterijus34 Pavyzdys

Asmuo sutiko, kad būtų 
tvarkomi jo duomenys

Registruodamiesi e-parduotuvėje jūs įvedate savo vardą, pavardę ir el. pašto 
adresą į registracijos formą. Registracijos formoje jūs taip pat pažymite laukelį 
„Aš sutinku gauti naujienlaiškį apie naujas prekes“.

Turi būti įvykdyta sutartis su 
asmeniu

Sudarydami buto nuomos sutartį, nuomotojui perduodate tvarkyti savo 
asmens duomenis – vardą, pavardę, asmens kodą ir kitus.

Įstatymas įpareigoja duomenų 
valdytoją tvarkyti duomenis

Darbo kodeksas numato, kad darbdavys privalo pranešti SoDrai apie asmens 
darbo pradžią. Pranešime yra pateikiami tokie duomenys kaip naujo darbuotojo 
vardas ir pavardė, kodas, socialinio draudimo numeris ir kiti.35

Siekiama apsaugoti esminius 
duomenų subjekto interesus

Asmeniui dingus be žinios jo paieškos tikslais viešai skelbiamas ir platinamas jo 
atvaizdas, vardas. 

Institucijos įgyvendina oficialius 
įgaliojimus

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba tiria skundus dėl diskriminacijos. Tirdama skundą, tarnyba 
tvarko šiuos duomenis: pareiškėjo vardą, pavardę, adresą, o kai kuriais atvejais ir 
darbovietės pavadinimą ir pareigas.36

Yra teisėtas duomenų valdytojo 
ar trečiojo asmens, kuriam yra 
teikiami duomenys, interesas

Įmonė renka duomenis apie skolininką ir perduoda juos teismui, siekdama 
išieškoti jai priklausantį įsiskolinimą.

Asmens 
duomenų 

teisėto 
tvarkymo 
kriterijai

Asmuo sutiko, kad 
būtų tvarkomi jo 
duomenys

Turi būti įvykdyta 
sutartis su asmeniu

Siekiama apsaugoti 
esminius duomenų 
subjekto interesus

Įstatymas įpareigoja 
duomenų valdytoją 
tvarkyti duomenis

Yra teisėtas duomenų valdytojo 
ar trečiojo asmens, kuriam yra 
teikiami duomenys, interesas

Institucijos įgyvendina 
oficialius įgaliojimus
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ADTAĮ taip pat nustato šių teisių gynimo mechanizmą: jeigu duomenų subjektas mano, 
kad viena ar kelios iš jo teisių yra pažeistos, jis gali kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų 
apsaugos inspekciją.38

Atsakomybė už ADTAĮ pažeidimus, pavyzdžiui, kai bendrovė renka duomenis neturėdama 
duomenų subjekto sutikimo ir nesant kito teisėto tvarkymo kriterijaus, yra nustatyta 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 21414 ir 21416 straipsniuose.39 Bauda, kuri gali būti 
skirta už neteisėtą duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių pažeidimą svyruoja nuo 
144 iki 579 eurų.40

Be Inspekcijos, asmuo taip pat gali kreiptis ir į kitas institucijas, įskaitant policiją,41 Žurnalistų 
etikos inspektorių42, teismą. Institucijos pasirinkimas priklauso nuo teisės į asmens duomenų 
apsaugą pažeidimo pobūdžio bei asmens lūkesčių. Pavyzdžiui, galimybę gauti turtinės ar 
neturtinės žalos atlyginimą asmuo turi tik kreipdamasis į teismą. Tokio kreipimosi pagrindu 
gali būti Civilinio kodekso 2.23 str., saugantis teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą.43 

38 ADTAĮ 42 str.
39 Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 1984 m. gruodžio 13 d., Nr. X-4449, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC2B71C84492/TAIS_495174
40 Ibid.
41 Pagal Baudžiamojo kodekso 167 str. baudžiamąją atsakomybę gali užtraukti neteisėtas informacijos apie privatų 
 asmens gyvenimą rinkimas, pagal BK 168 str. – neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą 
 atskleidimas ar panaudojimas. Žr. Baudžiamasis kodeksas, 2000 m. rugsėjo 26 d., Nr. VIII-1968, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/MkpvLEzgCb
42 Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 50 str. 1 d. 3 p., Žurnalistų etikos inspektorius nagrinėja asmenų 
 skundus ir pareiškimus dėl jų asmens duomenų tvarkymo pažeidimo visuomenės informavimo priemonėse. 
 Žr. Visuomenės informavimo įstatymas, 1996 m. liepos 2 d., Nr. I-1418, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/UxgrIdRrcD
43 Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/OnnlTvBYsc

ADTAĮ nustato asmens duomenų tvarkymo reikalavimus bei sąlygas, kurių turi laikytis 
duomenų valdytojai ir tvarkytojai, bei, numato keturias pagrindines duomenų subjektų 
teises:37

Duomenų 
subjekto 

teisės

būti informuotam 
apie savo asmens 
duomenų tvarkymą

reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens 
duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, 
savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus

susipažinti su savo 
asmens duomenimis ir 
kaip jie yra tvarkomi

nesutikti, kad būtų tvarkomi jo 
asmens duomenys

37 ADTAĮ 23 str.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC2B71C84492/TAIS_495174
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2B866DFF7D43/MkpvLEzgCb
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/UxgrIdRrcD
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/OnnlTvBYsc
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Siekdama visapusiškai atsižvelgti į šiuos pokyčius ir skatinti skaitmeninę ekonomiką, Europos 
Komisija inicijavo taip vadinamą Duomenų apsaugos reformą, kurios ašimi tapo Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas.46 Po beveik ketverius metus trukusių derybų tarp Europos 
Komisijos, Tarybos, Europos Parlamento, verslo atstovų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų 
suinteresuotų grupių, Reglamentas buvo priimtas 2016 m. balandį.47 Reglamentas bus 
pradėtas taikyti 2018 m. gegužės mėn. 25 d, tokiu būdu suteikiant galimybę valstybėms 
narėms bei bendrovėms pasiruošti jo įgyvendinimui.48

Prieš pereinant prie Reglamento nuostatų apžvalgos, svarbu paminėti, kad, priešingai 
negu Duomenų apsaugos direktyva, Reglamentas yra taikomas tiesiogiai. Tai reiškia, kad jo 
nuostatų perkelti į nacionalinę teisę nereikia ir teisines pasekmes jis sukelia automatiškai, nuo 
įsigaliojimo momento. Visgi tam tikrose srityse Reglamentas suteikia valstybėms diskrecijos 
laisvę, t.y. pasirinkimą kaip sureguliuoti teisinius santykius. Pavyzdžiui, Reglamentas numato, 
kad valstybės narės gali nacionalinėje teisėje įtvirtinti proporcingus duomenų subjekto 
teisių apribojimus, kuomet reikia užtikrinti nacionalinį saugumą, gynybą, nusikalstamų veikų 
prevenciją ir pan.49 

Paskaičiuota, kad tokių „lanksčių“ nuostatų Reglamente yra per penkiasdešimt,50 tad tikėtina, 
kad iki Reglamento taikymo pradžios bus padaryti pakeitimai Lietuvos asmens duomenų 
apsaugos reguliavime. Bet kuriuo atveju, nuo 2018 m. gegužės mėn. 25 d. negalės būti 
taikomos nacionalinės teisės nuostatos prieštaraujančios Reglamentui.

Toliau apžvelgsime pagrindines Reglamente įtvirtintas duomenų subjektų teises ir palyginsime 
jas su prieš tai aptartomis teisėmis, numatytomis ADTAĮ.

46 Europos Komisija, „Komisija siūlo visapusišką duomenų apsaugos taisyklių reformą, kad vartotojai labiau 
 kontroliuotų savo duomenis ir sumažėtų įmonių sąnaudos“, Europa.eu, 2012 m. sausio 25 d., 
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_lt.htm 
47 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis 
 ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, 2016 m. balandžio 27 d., 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
48 Reglamento 99 str. 2 d.
49 Reglamento 23 str.
50 https://edri.org/files/GDPR_analysis/EDRi_analysis_gdpr_flexibilities.pdf

Duomenų subjekto teisės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą

Nuo 1995 m. ES lygmeniu duomenų subjektų teises reguliavo anksčiau minėta Duomenų 
apsaugos direktyva. Ilgainiui, praeitame amžiuje sukurtas teisinis reguliavimas nebeatitiko 
skaitmeninės visuomenės lūkesčių bei naujų iššūkių duomenų apsaugos srityje. Dalijimosi 
duomenimis ir duomenų rinkimo mastas ženkliai išaugo, o dėl ekonominės ir socialinės 
integracijos padidėjo tarpvalstybiniai duomenų srautai. 

44 Interneto vartotojai pasaulyje (gyvoji statistika): http://www.internetlivestats.com/internet-users/ 
45 Danny Sullivan, „Google now handles at least 2 trillion searches per year“, Searchengineland.com, 2016 m. 
 gegužės 24 d., http://searchengineland.com/google-now-handles-2-999-trillion-searches-per-year-250247

1995 metais Internetu naudojosi vos 1 % 
pasaulio gyventojų, tuo tarpu šiandien 

daugiau nei 40 % reguliariai prisijungia prie 
pasaulinio tinklo.44 Google paieškos sistema, 
kurioje atliekamų paieškų skaičius šiandien 
siekia du trilijonus per metus, pradėjo veikti 

tik 1996 metais.45

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_lt.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
https://edri.org/files/GDPR_analysis/EDRi_analysis_gdpr_flexibilities.pdf
http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://searchengineland.com/google-now-handles-2-999-trillion-searches-per-year-250247
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 Sutikimas tvarkyti duomenis

Reglamente nustatyti teisėto tvarkymo pagrindai (kriterijai) yra iš esmės panašūs į įtvirtintus 
ADTAĮ.51 Visgi Reglamentas griežčiau reguliuoja situacijas, kuomet duomenys yra tvarkomi 
remiantis duomenų subjekto sutikimu. Tam, kad būtų pripažintas teisėtu, sutikimas turi būti 
duotas laisva valia, konkretus, nedviprasmiškas, informuotas.52 Jeigu yra siekiama tvarkyti 
ypatingus (specialius) asmens duomenis, sutikimas turi būti aiškus.53 Taip pat, bendrovės turi 
užtikrinti, kad asmuo galėtų lengvai atšaukti savo sutikimą „taip pat lengvai kaip ir jį duoti“.54

Pavyzdžiui, sutikimas gali būti duodamas svetainės registracijos formoje pažymint langelį 
„Sutinku su Privatumo politika“ vedantį į tinklalapio privatumo nuostatus (Pavyzdys 1). 
Sutikimas yra aktyvus veiksmas, tad iš anksto administratoriaus pažymėtas langelis („tylus 
sutikimas“) nebus laikomas tinkamu sutikimo įgyvendinimu (Pavyzdys 2).55

51 Reglamento 9 str.
52 Reglamento 4 str. 11 p. Taip pat Reglamento 8 str. numato papildomas sąlygas taikomas gaunant sutikimą iš 
 vaiko, tačiau šiame tyrime jų plačiau neapžvelgsime.
53 „Aiškus sutikimas“ (angl. explicit consent) skiriasi nuo „nedviprasmiško sutikimo“ (angl. unambigous consent). 
 Reglamentas reikalauja aiškaus sutikimo trimis atvejais: kai yra tvarkomi specialių kategorijų duomenys, 
 (Reglamento 9 str. 2 d. a p.), kai sprendimas yra priimamas automatiniu būdu, įskaitant profiliavimą 
 (Reglamento 22 str. 2 d. (c) p.), kai asmens duomenys yra perduodami į trečiąją šalį (Reglamento 49 str. 1 d. (a) p.) 
 Daugiau apie aiškaus ir nedviprasmiško sutikimo skirtumus žr. Phil Lee, „The ambiguity of unambiguous consent 
 under the GDPR“, Privacylawblog.fieldfisher.com, 2016 m. birželio 7 d., 
 http://privacylawblog.fieldfisher.com/2016/the-ambiguity-of-unambiguous-consent-under-the-gdpr/
54 Reglamento 7 str. 3 d.
55 Apie „tylų sutikimą“ kalba Reglamento preambulės 32 punktas: „[...] tyla, iš anksto pažymėti langeliai arba 
 neveikimas neturėtų būti laikomi sutikimu“

Tam, kad duomenų subjektas duotų informuotą sutikimą tvarkyti savo duomenis, bendrovės 
prašymas turi būti aiškiai išreikštas ir atribotas nuo kitų prašymų,56 t.y. jis negali būti „paslėptas“ 
po prašymu sutikti naudotis svetainės sąlygomis (Pavyzdys 3). Tuo tikslu registracijos formoje 
svetainių administratoriai turėtų sukurti mažiausiai du atskirus langelius: vieną, skirtą 
privatumo politikai, kitą – bendroms sąlygoms (Pavyzdys 2). 

56 Reglamento 7 str. 2 d.

Pavyzdys 1 Pavyzdys 2

Pavyzdys 3

http://privacylawblog.fieldfisher.com/2016/the-ambiguity-of-unambiguous-consent-under-the-gdpr/
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 Teisė į informaciją

Sąžiningo ir skaidraus duomenų tvarkymo principas57 reikalauja, kad bendrovės asmenims 
pateiktų informaciją apie tai, kaip jų duomenys yra tvarkomi. E-paslaugų kontekste, tokia 
informacija dažniausiai yra pateikiama tinklalapių „Privatumo nuostatose“. Tam, kad šia teise 
asmuo galėtų pasinaudoti efektyviai, informacija turėtų būti pateikta „skaidria, suprantama 
ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba, ypač jei informacija yra konkrečiai skirta 
vaikui“.58

Atsižvelgiant į privalomos informacijos apimtį, šiam reikalavimui įgyvendinti šalia įprastinių ilgų 
ir perdėm sudėtingų privatumo taisyklių gali būti pateikiamos standartizuotos piktogramos 
(Pavyzdys 4).59

57 Reglamento 5 str. 1 d. (a) p.
58 Reglamento 12 str. 1 d.
59 Reglamento 12 str. 7 d. Taip pat Reglamento 12 str. 8 d. suteikia Komisijai įgaliojimus sureguliuoti standartizuotų 
 piktogramų pateikimo tvarką, tad šioje srityje gali būti pakeitimų.
60 „Mozilla’s Privacy Icons Tell You How Sites Use Your Personal Data“, Fasctcodesign.com, 2010 m. gruodžio 30 d., 
 http://www.fastcodesign.com/1662961/mozillas-privacy-icons-tell-you-how-sites-use-your-personal-data 61

Dizainerio Aza Raskin sukurtos piktogramos Mozilla Firefox naršyklei60

61 Ši informacija turi būti pateikta renkant duomenis iš duomenų subjekto tiesiogiai. Informacija, kuri turi būti 
 pateikta, kai duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto, yra nustatyti ADTAĮ 24 str. 2 d. ir Reglamento 14 str.
62 ADTAĮ 24 str. 1 d. nurodyta informacija neprivalo būti teikiama, jeigu duomenų subjektas ją jau turi.
63 Reglamento 13 str. 1 d. nurodyta informacija neprivalo būti teikiama, jeigu duomenų subjektas ją jau turi 
 (Reglamento 13 str. 4 d.)
64 Apie asmens teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi, reikia asmenį supažindinti tik tuomet, kai jo 
 duomenis yra tvarkomi ADTAĮ 5 str. 1 d. 5 ir 6 punktuose nurodytais tikslais, arba tiesioginės rinkodaros tikslais.

Toliau pateikiame palyginimą tarp informacijos, kurią duomenų valdytojas turi suteikti 
duomenų subjektui prieš pradėdamas rinkti jo duomenis pagal ADTAĮ ir pagal Reglamentą.61

Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymas62

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas63

duomenų valdytojo tapatybė duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

duomenų tvarkymo tikslas duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas (kriterijus)

kam ir kokiais tikslais teikiami asmens duomenys duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos

duomenų pateikimo privalomumas ir 
nepateikimo pasekmės

duomenų pateikimo privalomumas ir 
nepateikimo pasekmės

duomenų subjekto teisė susipažinti su savo 
duomenimis, reikalauti juos ištaisyti ir nesutikti, 
kad jie būtų tvarkomi64 

duomenų subjekto teisė susipažinti su savo duomenimis, 
reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi ir teisė į duomenų perkeliamumą

kita informacija, reikalinga, kad būtų užtikrintas 
teisingas asmens duomenų tvarkymas

duomenų apsaugos pareigūno, jeigu toks yra, kontaktiniai 
duomenys

duomenų valdytojo ar trečiojo asmens teisėtas interesas 
(jeigu duomenys tvarkomi šiuo pagrindu)

duomenų valdytojo ketinimas perduoti duomenis už ES ribų 
arba tarptautinei organizacijai ir su tuo susiję teisiniai saugikliai

duomenų saugojimo laikotarpis

teisė atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis

teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – 
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai)

automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, 
taikymas, logika ir pasekmės

Pavyzdys 4
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Viena iš sudėtinių asmens teisės į informaciją dalių, kuri yra įgyvendinama vėlesnėje stadijoje, 
t.y. po to, kai asmens duomenys buvo pradėti tvarkyti, yra teisė gauti pranešimą apie duomenų 
saugumo pažeidimus. Tokiais pažeidimais laikytinos įsilaužėlių atakos, kuomet duomenys 
patenka (arba gali patekti) į trečiųjų asmenų rankas. Lietuvoje apie saugumo pažeidimus 
atskirais atvejais yra įpareigotos pranešti tik telekomunikacijos bendrovės, interneto tiekėjai 
ir kitos el. ryšių paslaugas teikiančios įmonės.65 Tuo tarpu Reglamentas šią pareigą nustato 
visoms įmonėms ir institucijoms tvarkančioms asmens duomenis, nepriklausomai nuo jų 
veiklos pobūdžio.66

Duomenų subjektas turi teisę gauti tokią informaciją nedelsiant, aiškia ir paprasta kalba, tais 
atvejais, kai dėl saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms.67 
Duomenų subjektas turi gauti informaciją ne tik apie pažeidimo pobūdį, bet ir apie jo 
pasekmes, priemones, kurių ėmėsi bendrovė bei asmenį, su kuriuo galima šiuo klausimu 
bendrauti.68 Ši teisė gali būti įgyvendinama skirtingai, pavyzdžiui, jeigu pažeidimas yra ypač 
didelio masto ir yra sudėtina informuoti visus duomenų subjektus individualiai, informacija 
apie pažeidimus gali būti paskelbta viešai (Pavyzdys 5).69

65 Elektroninių ryšių įstatymas, 2004 m. balandžio 15 d., Nr. IX-2135 , 62 str. 4 d., 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.82D8168D3049/BWaAwPRnRd
66 Reglamento 34 str. 1 d.
67 Reglamento 34 str. 2 d.
68 Reglamento 34 str. 3 d.
69 Reglamento 34 str. 3 d.

Informacija apie įsilaužimą į LinkedIn tinkle buvo paskelbta 
oficialiame šios svetainės tinklaraštyje70

70 Visas tekstas: https://blog.linkedin.com/2016/05/18/protecting-our-members

Pavyzdys 5

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.82D8168D3049/BWaAwPRnRd
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 Teisė susipažinti su duomenimis

Reglamentas pakartoja ADTAĮ įtvirtintą asmens teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. 
Abu teisės aktai numato, kad, pateikęs paklausimą duomenų valdytojui, asmuo turi teisę 
gauti: 71

 Patvirtinimą, ar su juo susiję duomenys yra tvarkomi
 Tvarkomų duomenų kopiją

 Papildomą informaciją

Reglamentas numato, kad teisė gauti duomenų kopija „negali padaryti neigiamo poveikio 
kitų teisėms ir laisvėms“.72 Siekiant atskleisti teisių ir laisvių turinį, yra tikslinga remtis Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartija.73 Pažymėtina, kad Chartija nustato pakankamai platų 
teisių ir laisvų sąrašą, įskaitant laisvę užsiimti verslu74 ir teisę į intelektinės nuosavybės apsaugą.75 
Tikėtina, kad įmonės remsis šiomis nuostatomis, ribodamos prieigą prie asmens duomenų dėl 
intelektinės nuosavybės, konfidencialios informacijos ar komercinės paslapties apsaugos.76

71 ADTAĮ 25 str., Reglamento 15 str.
72 Reglamento 25 str. 3 d.
73 Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija, 2012 m. spalio 26 d., 2012/C 326/02, 
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
74 Chartijos 16 str.
75 Chartijos 17 str.
76 Linklaters, „The General Data Protection Regulation: a survival guide“, Linklatrs.com, 2016 m., 27 psl., 
 http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/TMT_DATA_Protection_Survival_Guide_Singles.pdf

Papildoma informacija, kuri turi būti teikiama asmeniui jo prašymu pagal ADTAĮ ir Reglamentą 
skiriasi. Žemiau pateikiame informacijos kategorijų palyginimą:

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas77 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas78

iš kokių šaltinių ir kokie duomenys surinkti jeigu duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, 
duomenų šaltiniai

tvarkomų duomenų kategorijos

duomenų tvarkymo tikslas duomenų tvarkymo tikslas

duomenų gavėjai, kuriems duomenys teikiami ar 
buvo teikti per paskutinius 1 metus

duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos, įskaitant gavėjus 
už ES ribų, tarptautines organizacijas ir su duomenų 
perdavimu susijusius teisinius saugiklius

duomenų saugojimo laikotarpis

duomenų subjekto teisė susipažinti su savo duomenimis, 
reikalauti juos ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą, nesutikti, 
kad duomenys būtų tvarkomi

teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (Lietuvoje – 
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai)

automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant 
profiliavimą, taikymas, logika ir pasekmės

77 ADTAĮ 25 str. 1 d.
78 Reglamento 15 str.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/TMT_DATA_Protection_Survival_Guide_Singles.pdf
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 Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Kaip ir ADTAĮ, Reglamentas suteikia teisę asmenims kreiptis į duomenų valdytoją ir prašyti 
ištaisyti neteisingus duomenis.79 Kol duomenų valdytojas tikrina ir taiso neteisingus duomenis, 
asmuo gali prašyti, kad jo duomenys nebūtų tvarkomi (žr. skyrelį „Teisė apriboti duomenų 
tvarkymą“).

 Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Nors dažnai pristatoma kaip nauja teisė, asmens teisė reikalauti ištrinti duomenis egzistuoja 
ir pagal ADTAĮ. Pastarasis numato teisę reikalauti „sunaikinti“ duomenis. Tad nauja greičiau 
yra tai, kad Reglamentas detalizuoja pagrindų sąrašą, kuomet asmuo gali kreiptis į duomenų 
valdytoją dėl šios teisės įgyvendinimo ir šios teisės įgyvendinimo tvarką. 

Pirmiausiai, palyginkime, kokiomis aplinkybėmis asmuo gali šia teise pasinaudoti:

79 Reglamento 16 str., ADTAĮ 26 str. 1 d.
80 ADTAĮ 26 str. 2 d.
81 Reglamento 17 str.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas80 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas81

duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai duomenys buvo tvarkomi neteisėtai

duomenys nebereikalingi siekiant tikslo, dėl kurio jie buvo 
tvarkomi

duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą, o kito 
pagrindo duomenis tvarkyti nėra

duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui, o 
valdytojas negali pritaikyti jokios išlygos (žr. skyrelį „Teisė 
nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys“)

duomenis ištrinti įpareigoja ES ar nacionalinė valstybės 
narės teisė

duomenys buvo surinkti, teikiant informacinės 
visuomenės paslaugą (pvz. e. prekyba, e. valdžia) vaikui

Priešingai negu ADTAĮ, Reglamentas numato papildomą įpareigojimą duomenų valdytojui, 
kuris pirmas paviešino tvarkomus asmens duomenis. Jeigu asmens reikalavimas ištrinti 
duomenis yra pagrįstas, valdytojas turi juos ištrinti ne tik savo laikmenose. Jis taip pat privalo 
informuoti kitus duomenų valdytojus apie tai, kad asmuo pageidauja, kad jo duomenys būtų 
ištrinti. Informavimo forma ir būdas turėtų būti parinkti atsižvelgiant į protingumo kriterijų, 
turimas technologijas ir šio veiksmo įgyvendinimo sąnaudas.82 

82 Reglamento 17 str. 2 d.
83 Pagal analogiją su: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje dėl Göta hovrätt (Švedija) pagal 
 EB 234 straipsnį Teisingumo Teismui pateikto prašymo šio teismo nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje prieš 
 Bodil Lindqvist, 2003 m. lapkričio 6 d., C-101/01, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&do 
 cid=48382&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=568109

Teisės ištrinti duomenis įgyvendinimo pavyzdys: 
asmuo savo tinklaraštyje aprašė triukšmaujančius 
kaimynus, nurodydamas jų vardus, darbovietes, 

amžių bei adresus. Kaimyno sutikimo tokių duomenų 
paviešinimui jis neturėjo.83 Tinklaraščio įrašu buvo 
pasidalinta socialiniame tinkle, o vėliau jis buvo 
publikuotas naujienų portaluose. Kaimynai gali 

pareikalauti, kad tinklaraštininkas ne tik panaikintų 
įrašą, bet ir kreiptųsi į kitus subjektus – socialinį tinklą, 
naujienų portalus – su reikalavimu ištrinti duomenis.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=568109
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48382&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=568109
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Visgi, ši teisė nėra absoliuti. Duomenų valdytojas gali atsisakyti tenkinti asmens prašymą, 
jeigu to reikalauja saviraiškos ar informacijos laisvės interesas, jeigu konkrečiu atveju asmens 
duomenys tvarkomi vykdant teisinę prievolę, atliekant pavestas viešosios valdžios funkcijas 
arba dėl viešojo intereso tenkinimo visuomenės sveikatos srityje, taip pat archyvavimo, 
mokslinių ir istorinių tyrimų bei statistinių tikslų įgyvendinimo, ar teisinių reikalavimų gynimo 
tikslais.84 

„Garsusis anglų rašytojo Džordžo Orvelo romanas 
„1984-tieji“ buvo parašytas kaip perspėjimas, o 

ne kaip vadovėlis“, ironizuoja tinklaraštininkai, kai 
kalba pasisuka apie teisę būti pamirštam. Ši teisė 
tapo diskusijų objektu 2014 metais, kai Europos 
Sąjungos teisingumo teismas priėmė sprendimą 

Google v. Spain byloje.85 Teismas nurodė, kad 
asmenys gali prašyti Google ir kitų paieškos variklių 
ištrinti nuorodas į informaciją, paskelbtą apie juos, 

jeigu ši informacija yra „nebeaktuali, neadekvati, 
nebereikšminga ir perteklinė.“ Paieškos varikliai 

turi pareigą tokias nuorodas pašalinti, nors pačiose 
svetainėse – naujienų portaluose, tinklaraščiuose – ta 

informacija išlieka. Ši teisė nėra absoliuti – paieškos 
variklis gali atsisakyti ištrinti nuorodą, jeigu saviraiškos 

laisvės interesas reikalauja šią informaciją žinoti.86

85 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Google v. Spain SL ir Google Inc. prieš Agencia 
 Española de Protección de Datos (AEPD) ir Mario Costeja González, 2014 m. gegužės 13 d., C-131/12, 
 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=lt&mode=l 
 st&dir=&occ=first&part=1&cid=567814
86 Daugiau informacijos: Raminta Šulskutė ir Žmogaus teisių stebėjimo institutas, „Ar gali Google apie mus 
 pamiršti?“, manoteises.lt, 2014 m. lapkričio 14 d., 
 http://manoteises.lt/straipsnis/tavo-teise-buti-pamirstam-vs-google/84 Reglamento 17 str. 3 d.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=567814
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=567814
http://manoteises.lt/straipsnis/tavo-teise-buti-pamirstam-vs-google/
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 Teisė sustabdyti duomenų tvarkymą

Kaip ir ADTAĮ, Reglamentas numato asmens teisę laikinai sustabdyti savo duomenų tvarkymą. 
Reglamente yra išplėstas sąrašas pagrindų, kuomet asmuo gali to prašyti:

Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymas87

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas88

duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir 
netikslūs

duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs tuo laikotarpiu, kai jie 
yra tikrinami

duomenys yra tvarkomi neteisėtai, 
nesąžiningai

duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau asmuo nenori, kad jie būtų 
ištrinti

jeigu duomenų tvarkymo tikslas nebereikalauja saugoti duomenų, o 
duomenų subjektui jie vis dar yra reikalingi ginant teisinius reikalavi-
mus, pavyzdžiui, kai vyksta teisminis nagrinėjimas

jeigu asmuo nesutinka su duomenų tvarkymu – kol yra nagrinėjamas 
jo prašymas

Reglamentas nenustato minimalaus ir maksimalaus laikotarpio, kuriam duomenų tvarkymas 
turi būti sustabdytas – tai priklauso nuo situacijos. Šiuo laikotarpiu bendrovė neturėtų vykdyti 
jokių duomenų tvarkymo veiksmų (išskyrus saugojimą), nebent egzistuoja išimtys.89 

87 ADTAĮ 26 str. 1 ir 2 d.
88 Reglamento 18 str. 1 d.
89 „<...> [T]okius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba 
 siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, 
 arba dėl svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių.“ (Reglamento 18 str. 2 d.)

 Teisė į duomenų perkeliamumą

Teisė į duomenų perkeliamumą yra nauja Reglamento teisė – jos ADTAĮ nenumatė.90 Jos 
tikslas yra užtikrinti, kad asmenys galėtų laisvai perkelti savo duomenis tarp skirtingų paslaugų 
teikėjų, pavyzdžiui, tarp skirtingų socialinių tinklų ar el. pašto paslaugos teikėjų. Savo esme 
ši teisė yra panaši į telefono numerio perkeliamumo paslaugą, kuri yra prieinama Lietuvoje: 
vartotojai gali pakeisti fiksuotojo ar mobiliojo ryšio teikėją ir išlaikyti savo turimą telefono 
numerį. Vartotojas naujam teikėjui pateikia prašymą perkelti telefono numerį ir naujasis 
teikėjas privalo šią paslaugą suteikti nemokamai.91

Teise į duomenų perkeliamumą galima pasinaudoti, kuomet subjekto pateikti duomenys 
buvo automatiškai tvarkomi jo sutikimu arba įgyvendinant sutartį (žr. skyrelį „Dabartinis 
asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje“). Jeigu duomenys buvo tvarkomi 
kitais pagrindais, šios teisės įgyvendinti nepavyks. Šia teise galima pasinaudoti vienu iš dviejų 
būdų:

 asmuo paprašo bendrovės perduoti jam duomenis susistemintu, įprastai naudojamu 
ir kompiuterio skaitomu formatu (pvz. CSV bylos formatu92) ir pats persiunčia juos kitai 
bendrovei

 asmuo paprašo, kad viena bendrovė persiųstu kitai bendrovei jo duomenis (jeigu tai 

techniškai įmanoma)

Nėra visiškai aišku, kaip turi būti įgyvendinama teisė į duomenų perkeliamumą, tad 29 
straipsnio duomenų apsaugos darbo grupė planuoja artimiausiu metu išleisti šios teisės 
įgyvendinimo gaires.93

90 Reglamento 20 str.
91 Abonento teisės išlaikyti abonentinį numerį, keičiant viešųjų telefono ryšio paslaugų teikėją, paslaugų teikimo 
 vietą arba būdą, užtikrinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu, 
 2011 m. balandžio 29 d., Nr. 1V-460, https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.75728E995F8A/TAIS_470604
92 Information Commissioner‘s Office, „The right to data portability“, Ico.org.uk, https://ico.org.uk/for-organisations/ 
 data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/the-right-to-data-portability/
93 Article 29 Data Protection Working Party, „Statement on the 2016 action plan for the implementation of the 
 GeneralData Protection Regulation (GDPR)“, Ec.europa.eu, 2016 m. vasario 2 d., 2 psl., http://ec.europa.eu/justice/ 
 data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.75728E995F8A/TAIS_470604
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/the-right-to-data-portability/
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr/individuals-rights/the-right-to-data-portability/
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp236_en.pdf
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 Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi duomenys

Reglamentas numato ir ADTAĮ įtvirtintą asmens teisę nesutikti, kad, atsižvelgiant į jo konkrečią 
situaciją, būtų tvarkomi jo asmens duomenys.94 Šia teise, kaip ir anksčiau, bus galima 
pasinaudoti vienoje iš trijų situacijų:

 kuomet duomenys yra tvarkomi įgyvendinant oficialius institucijų įgaliojimus 
 kuomet duomenys yra tvarkomi dėl teisėto duomenų valdytojo ir trečiojo asmens 

intereso
 kuomet duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (reklama, gaunama 

el. paštu, skambučiai, siūlantys pirkti prekes ar paslaugas)

Pirmaisiais dviem atvejais toks asmens prašymas turėtų būti patenkintas, t.y. bendrovė turėtų 
nutraukti jo duomenų tvarkymą, nebent egzistuoja išimtys, kurias turi įrodyti bendrovė.95 Kai 
asmuo nebenori, kad duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, pvz. jis nebenori 
gauti naujienlaiškių, toks prašymas turėtų būti patenkinamas visada, be išlygų. 

Kol duomenų valdytojas sprendžia dėl šios teisės įgyvendinimo, asmuo gali prašyti, kad tuo 
laikotarpiu jo duomenys nebūtų tvarkomi (žr. skyrelį „Teisė apriboti duomenų tvarkymą“).

94 Reglamento 21 str., ADTAĮ 27 str.
95 „Duomenų valdytojas nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad 
 duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises 
 ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.“ Reglamento 21 str. 1 d.

 Profiliavimas

Nors ADTAĮ numato asmens savybių vertinimą automatiniu būdu, Reglamentas pirmą 
kartą pateikia profiliavimo apibrėžimą. Profiliavimu yra laikomas automatinis (kompiuterio 
ar analogiškos sistemos atliekamas) duomenų tvarkymas, naudojamas įvertinti ir/ar 
numatyti asmens elgesį, darbo rezultatus, ekonominę situaciją, sveikatos būklę, interesus 
ir pan.96 Dauguma įmonių, reklamuojančių produktus ar paslaugas Facebook tinkle remiasi 
profiliavimu – jie pateikia pasiūlymus tam tikros lyties, amžiaus asmenims, turintiems specifinių 
interesų. Pavyzdžiui, vyriškus sportinius kostiumus siūlanti įmonė investuoja į reklamą, kuri 
pasiekia išskirtinai vyrų, besidominčių sportu, auditoriją.

Atskirais atvejais, profiliavimo pagrindu priimtas sprendimas gali sukelti asmeniui teisinių 
pasekmių ar kitaip jį paveikti. Pavyzdžiui, asmuo svetainėje pateikia prašymą suteikti paskolą. 
Naudojant svetainėje veikiantį algoritmą, asmens duomenys, įskaitant asmens socialinių 
tinklų informaciją, yra automatiškai įvertinami ir jam iš karto duodamas neigiamas atsakymas. 

Tokio pobūdžio sprendimai gali būti priimami tik trimis atvejais:

96 Reglamento 4 str. 4 p.
97 ADTAĮ 28 str.
98 Reglamento 22 str.

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas97 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas98

kai tą nustato įstatymai, kurie taip pat numato asmens 
teisėtų interesų apsaugos priemones

kai tą nustato įstatymai, kurie taip pat numato asmens 
teisėtų interesų apsaugos priemones

kai sprendimas yra priimamas sudarant ar vykdant 
sutartį, patenkinant duomenų subjekto prašymą 
sudaryti ar vykdyti sutartį

kai sprendimas yra priimamas sudarant ar vykdant 
sutartį tarp asmens ir duomenų valdytojo 

kai toks sprendimas yra priimamas sudarant ar 
vykdant sutartį, jeigu įgyvendintos priemonės asmens 
tretiesiems interesams apsaugoti

yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu
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Reglamentas numato, kad jeigu sprendimas buvo priimtas vykdant sutartį ar remiantis 
duomenų subjekto sutikimu, subjektas turi šias teises:99

 iš duomenų valdytojo, priėmusio sprendimą, reikalauti, kad į procesą įsitrauktų žmogus
 išreikšti savo nuomonę dėl sprendimo

 užginčyti sprendimą

Tęsiant aukščiau aprašytą pavyzdį, asmuo gali kreiptis į svetainę administruojančią įmonę, 
ginčydamas automatiniu būdu priimtą sprendimą, ir pateikdamas papildomą informaciją. 
Įmonės darbuotojas, įvertinęs asmens pateiktą informaciją, gali pakeisti automatiniu būdu 
priimtą sprendimą.100

99 Reglamento 22 str. 3 d.
100 Priklausomai nuo faktinių aplinkybių, darbuotojas gali palikti galioti automatiniu būdu priimtą sprendimą. 
 Pavyzdys pagal analogiją su: Information Commissioner‘s Office,  „Automated decision making“, Ico.org, 
 [data nenurodyta], https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-6-rights/ 
 automated-decision-taking/

 Teisių gynimo priemonės

Jeigu asmuo mano, kad jo teisės buvo pažeistos, pvz., jis nesulaukė iš duomenų valdytojo 
atsakymo į prašymą susipažinti su duomenimis,101 jis, kaip ir anksčiau, galės kreiptis į duomenų 
apsaugos priežiūros instituciją. Lietuvoje tokia institucija yra Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija. Nustačiusi pažeidimą, institucija gali nurodyti bendrovei atlikti veiksmus (pvz., 
pateikti asmeniui jo duomenis) arba skirti baudą už pažeidimą.102

Šiuo metu baudos už duomenų apsaugos pažeidimus Europos Sąjungos valstybėse 
dramatiškai skiriasi. Palyginimui: Rumunijoje ir Slovėnijoje maksimalios baudos vos viršija 12 
tūkst. eurų, tuo tarpu Slovakijoje jos gali siekti 332 tūkst. eurų, o Jungtinėje Karalystėje pusę 
milijono eurų.103 Pavyzdžiui, 2016 m. Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos priežiūros 
institucija skyrė 180 tūkst. svarų sterlingų baudą ŽIV klinikai, el. susirašinėjime paviešinusiai 
781 paciento el. adresus.104

101 Pagal Reglamento 12 str. 3 d., šią informaciją duomenų valdytojas turi suteikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį 
 (pagal ADTAĮ – per 30 dienų nuo kreipimosi dienos) – šis laikotarpis, priklausomai nuo prašymo sudėtingumo 
 ir jų skaičiaus, gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Tas pats terminas taikomas atsakymams į kitus duomenų 
 subjektų prašymus.
102 Reglamento 58 str.
103 ES Pagrindinių teisių agentūra, „Galimybė pasinaudoti duomenų apsaugos teisės gynimo priemonėmis 
 ES valstybėse narėse“, 2013 m., 21 psl., 
 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf
104 Matt Burgess, „London HIV clinic fined £180,000 for ‘serious’ data breach“, Wired.co.uk, 2016 m. gegužės 9 d., 
 http://www.wired.co.uk/article/56-dean-street-fine-data-protection-hiv

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-6-rights/automated-decision-taking/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/principle-6-rights/automated-decision-taking/
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf
http://www.wired.co.uk/article/56-dean-street-fine-data-protection-hiv
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Reglamentas įtvirtina itin griežtas baudas pažeidimo atveju – jos gali siekti iki 20 mln. eurų 
arba iki 4 % bendrovės ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, 
priklausomai nuo to, kuri suma yra didesnė.105 Žinoma, tokios baudos bus skiriamos tik už 
ypač šiurkščius, tyčinius pažeidimus, tačiau skirtumas nuo šiandien Lietuvoje numatytų 
baudų yra akivaizdus (žr. skyrelį „Dabartinis asmens duomenų apsaugos teisinis reguliavimas 
Lietuvoje“).106 Minimalios baudos dydžio Reglamentas nenustato, tai yra palikta sureguliuoti 
pačioms valstybėms.

Jeigu duomenų apsaugos institucijos atsakymas asmens netenkina, institucija skundo 
nenagrinėja arba per tris mėnesius nepraneša apie skundo nagrinėjimo eigą ar rezultatus, 
Reglamentas numato teisę apskųsti institucijos sprendimą/veiksmus teismui.107 Į teismą taip 
pat reikėtų kreiptis tuo atveju, jeigu asmuo norėtų gauti turtinės ar neturtinės žalos atlyginimą 
už savo teisių pažeidimą – tokiu atveju atsakovu bus teises pažeidusi bendrovė.108

Nustatyta, kad asmenys, neturėdami teisinio išsilavinimo ir negalėdami gauti teisinės pagalbos, 
vengia kreiptis dėl savo duomenų apsaugos pažeidimų.109 Todėl Reglamentas, skirtingai 
negu ADTAĮ, numato, kad asmenį duomenų priežiūros institucijoje ar teisme gali atstovauti 
nevyriausybinė organizacija ar asociacija, veikianti duomenų apsaugos srityje.110

105 Reglamento 83 str. 5 d.
106 Tikslumo dėlei reikia pažymėti, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalios Administracinių nusižengimų kodeksas, 
 kurio 82 str. numato, kad asmens duomenų teisinės apsaugos pažeidimai gali užtraukti baudą iki 3 tūks. eurų. 
 Administracinių nusižegimų kodeksas, 2015 m. birželio 25 d., Nr. XII-1869, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/lJpyIHVrJb
107 Reglamento 78 str.
108 Reglamento 79 str.
109 ES Pagrindinių teisių agentūra, „Galimybė pasinaudoti duomenų apsaugos teisės gynimo priemonėmis 
 ES valstybėse narėse“, 2013 m., 37-44 psl., 
 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf
110 Ši teisė turės būti suteikta organizacijoms visais atvejais. Jeigu valstybės narės leis, papildomai organizacijoms 
 gali būti suteikta teisė atstovauti asmenis teisminiuose procesuose dėl žalos atlyginimo, bei skųsti duomenų 
 apsaugos pažeidimus net ir neturint duomenų subjekto pavedimo (Reglamento 80 str.).

Maksimalus baudos dydis už asmens duomenų 
teisinės apsaugos pažeidimus

šiuo metu

579 Eur

nuo 2018–05

20 000 000 Eur

šiuo metu

579 Eur

nuo 2018–05

36 000 000 Eur

Kadangi fiksuotas 
baudos dydis viršija 
4 proc. metinės 
apyvartos, bus 
taikomas fiksuotas 
baudos dydis

Kadangi 4 proc. 
metinės apyvartos 
viršija fiksuotos 
baudos dydį, 
taikoma 4 proc. 
metinės apyvartos 
dydžio bauda

įmonės metinė apyvarta 100 tūkst. Eur įmonės metinė apyvarta 900 mln. Eur

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/lJpyIHVrJb
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies_en.pdf
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Tyrimas atskleidė taip vadinamą „privatumo paradoksą“: trys ketvirtadaliai Lietuvos gyventojų 
teigia, kad teisė į duomenų apsaugą jiems yra tokia pat svarbi kaip saviraiškos laisvė, tačiau tik 
nedidelė dalis yra tvirtai pasiryžę imtis konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, sumokėti mokestį už 
papildomą duomenų apsaugą, kad ją geriau užtikrintų. 

Informuotumas apie teisę į duomenų apsauga

Viena galima šio paradokso priežastis – nepakankamas savo teisių išmanymas. Tyrimu nustatyta, 
kad Lietuvos gyventojų informuotumas apie teisę į duomenų apsaugą pastaraisiais metais 
ne tik nepadidėjo, bet netgi šiek tiek sumažėjo. Tik vienas iš penkių gyventojų žino apie teisę 
susipažinti su savo duomenimis, o apie teisę reikalauti sunaikinti duomenis žino dar mažiau.

Apie ES duomenų apsaugos reformą ir nuo 2018 m. gegužės mėnesio įsigaliosiančias 
taisykles tikina žiną tik 5 proc. Lietuvos gyventojų, o jomis pasidomėti daugiau žada tik 1 iš 5 
apklaustųjų. Dauguma norėtų gauti daugiau informacijos iš žiniasklaidos arba Interneto.

Tokie rezultatai yra dėsningi – išskyrus kelias iniciatyvas,111 Lietuvoje nėra sistemiškų ir plačių 
kampanijų, skirtų paaiškinti gyventojams kompleksinius procesus, vykstančius tvarkant jų 
duomenis bei įgalinti juos geriau šiuos procesus kontroliuoti. Tokių iniciatyvų pavyzdžiais 
galėtų būti „Mano privatumo dienoraštis“ (Vengrija),112 EduGiodo edukacinė platforma 

Apibendrinimai

(Lenkija),113 kampanija „Tavo duomenys yra tavo reikalas“ (Lenkija),114 įrankių rinkiniai „Tu sprendi“ 
(Norvegija),115 „Aš ir mano šešėlis“ (tarptautinis),116 „Saugumas dežutėje“ (tarptautinis),117 
„Atsijunk“ (JAV).118

Užsienio valstybėse švietimo projektų iniciatoriais dažniausiai tampa duomenų apsaugos 
priežiūros institucijos arba nevyriausybinės organizacijos, besispecializuojančios teisės į 
privatumą srityje. Lietuvoje tokio pobūdžio organizacijų beveik nėra, o valstybinis sektorius 
komunikacijos ir švietimo srityje yra pakankamai pasyvus, galimai, dėl žmogiškųjų ir finansinių 
resursų stokos.

Reglamentas įtvirtina, kad duomenų apsaugos priežiūros institucijos, inter alia, „skatina 
visuomenės informuotumą apie su duomenų tvarkymu susijusius pavojus, taisykles, apsaugos 
priemones ir teises bei jų supratimą.“119 Siekiant, kad Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 
bendradarbiaudama su valstybiniais ir nevyriausybiniais partneriais, kokybiškai įgyvendintų 
jai priskirtą naują funkciją,120 valstybė turėtų tam skirti adekvačius resursus. Priešingu atveju, 
Reglmente įtvirtintos duomenų subjektų teisės taps „popierinės“, ir jomis nebus naudojamasi 
realiame gyvenime.

113 http://www.giodo.gov.pl/399/j/en
114 http://www.giodo.gov.pl/365/id_art/850/j/en/
115 http://www.dubestemmer.no/en/voksne/teachers-and-others
116 https://myshadow.org/
117 https://securityinabox.org/
118 https://disconnect.me/icons
119 Reglamento 57 str. 1 d. (b) punktas
120 ADTAĮ 40 str. šios funkcijos nenumatė

111 Pavyzdžiui, www.draugiskasinternetas.lt; 
 www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/apie; manoteises.lt/zyma/skaitmenines-teises/
112 http://www.naih.hu/key-to-the-world-of-the-net-.html

http://www.giodo.gov.pl/399/j/en
http://www.giodo.gov.pl/365/id_art/850/j/en/
http://www.dubestemmer.no/en/voksne/teachers-and-others
https://myshadow.org/
https://securityinabox.org/
https://disconnect.me/icons
http://www.draugiskasinternetas.lt
http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/apie
http://manoteises.lt/zyma/skaitmenines-teises/
http://www.naih.hu/key-to-the-world-of-the-net-.html
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Teisei į duomenų apsaugą teikiama svarba

Tyrimas atskleidė, kad nemažai gyventojų nėra tvirtai apsisprendę dėl konkrečių veiksmų, 
užtikrinant teisę į duomenų apsaugą, tačiau būtų linkę šia teise pasirūpinti. Pavyzdžiui, 41 % 
gyventojų atsakė, kad „greičiausiai“ keistų paslaugų teikėją, pažeidusį duomenų apsaugos 
taisykles, o 28 % „greičiausiai“ susimokėtų mokestį el. pašto paslaugų teikėjui, užtikrinančiam 
aukštesnę duomenų apsaugą. 

Šiuos rezultatu yra tikslinga įvertinti Europos duomenų apsaugos pareigūno (angl. EDPS) 
2014 m. parengtos analizės kontekste.121 EDPS analizėje yra nurodoma, kad finansinių 
paslaugų, sveikatos apsaugos ir panašiose „jautriose“ rinkose, vartotojai teikia didesnį dėmesį 
savo duomenų apsaugai. Tokiose rinkose veikiančios verslo įmonės investuoja į papildomas, 
duomenų apsaugą užtikrinančias priemones, nes duomenų apsaugos pažeidimai gali 
neigiamai paveikti įmonių reputaciją ir lemti klientų praradimą.122

Tuo tarpu „nemokamų“ paslaugų (socialiniai tinklai, el. paštas, pan.) atveju, verslas nėra linkęs 
vertinti duomenų apsaugos kaip konkurencinio pranašumo, nes yra manoma, kad vartotojai 
duomenų apsaugai neteikia didesnio dėmesio. Visgi, privatumo ekonomikos disciplinos 
tyrimai (ir, šiuo atveju, mūsų atlikta reprezentatyvi apklausa), rodo, kad šis aspektas gali turėti 
įtakos vartotojams renkantis vieną ar kitą paslaugos teikėją.123

Teisė į duomenų perkeliamumą, nauja teisė įtvirtinta Reglamente, kaip tik ir siekia įgalinti 
vartotojus pasirinkti naują paslaugos teikėją, neprarandant savo asmens duomenų, kuriais 
vartotojas pasidalino anksčiau. EDPS teigimu, šios teisės įgyvendinimas galėtų prisidėti prie 
didesnio konkurencingumo „nemokamų“ paslaugų rinkoje bei privatumą užtikrinančių 
technologijų plėtros.124 Ar šie lūkesčiai pasiteisins, visų pirma priklausys nuo vartotojų 
informuotumo – tik savo teisę išmanantis vartotojas turės galimybę ja pasinaudoti. 

Teisės į duomenų apsaugą gynimas

Nustačius žemą gyventojų informuotumą apie jų teisės į duomenų apsaugą turinį, nestebina, 
kad 81 % asmenų, susidūrusių su šios teisės pažeidimu, nesiėmė jokių veiksmų šiai teisei 
apginti. Pagrindinės nurodytos pasyvumo priežastys yra nežinojimas į kurią instituciją kreiptis, 
ir nesitikėjimas, kad toks kreipimasis padės.

Pagrindinių teisių agentūros 2014 m. tyrimas atskleidė, kad, gindamos savo teises, duomenų 
apaugos pažeidimų aukos siekia skirtingų tikslų: savo duomenų ištaisymo ar pašalinimo, 
sankcijų pažeidėjams, kitų asmenų apsaugos, taip pat jos būna vedinos noro užkirsti kelią 
analogiškiems pažeidimams ateityje, nori gauti oficialų patvirtinimą, kad pažeidimas buvo 
padarytas.125

Pirmoji kliūtis su kuria gali susidurti asmuo, gindamas savo teisę į duomenų apsaugą, tai yra 
jau minėta informacijos asimetrija – ne visais atvejais yra aišku kiek ir kokių asmens duomenų 
įmonė tvarko bet kokius veiksmus, tvarkydama tuos duomenis, atlieka (pvz. ar siunčia tuos 
duomenis į trečiąsias šalis, ar dalinasi su kitomis įmonėmis, kiek laiko saugo, kas įmonėje turi 
priėjimą prie tokių duomenų). Antroji kliūtis – veiksmų kvalifikavimas. Švietimo trūkumas 
lemia, kad ne visais atvejais gyventojai sugeba tinkamai kvalifikuoti atvejį kaip duomenų 
apsaugos pažeidimą. Trečioji kliūtis – priėjimas prie teisių gynimo priemonių (duomenų 
priežiūros institucijos ar teismo) yra apsunkintas, jeigu asmuo neturi jo interesus atstovaujančio 
specialisto. 

Siekiant įgalinti duomenų subjektus, Reglamentas numato, kad asmenį duomenų priežiūros 
institucijoje ar teisme gali atstovauti nevyriausybinė organizacija ar asociacija, veikianti 
duomenų apsaugos srityje. Atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų pasyvumą ginant savo teisę 
į duomenų apsaugą, yra svarbu, kad, įgyvendinant Reglamentą, Civilinio proceso kodekse, 
Administracinių teisės pažeidimų kodekse ir/ar specialiame teisės akte, įtvirtinančiame teisės 
į duomenų apsaugą gynimo tvarką, organizacijoms būtų suteiktos procesinės galimybės 
efektyviai atstovauti duomenų subjektus.

121 European Data Protection Supervisor, „Privacy and competitiveness in the age of big data: The interplay 
 between data protection, competition law and consumer protection in the Digital Economy“, 
 2014 m. kovas, 33 psl., https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/ 
 Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
122 Ibid.
123 Ibid.
124 Ibid., 36 psl.

125 Pagrindinių teisių agentūra, „Galimybė pasinaudoti duomenų apsaugos teisės gynimo priemonėmis ES 
valstybėse narėse: santrauka“, 2014 m., 4 psl., http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-
protection-remedies-summary_lt.pdf

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/shared/Documents/Consultation/Opinions/2014/14-03-26_competitition_law_big_data_EN.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies-summary_lt.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-access-data-protection-remedies-summary_lt.pdf
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