
Skaitmeninių teisių forumas yra pirmasis 
renginys Lietuvoje, skirtas diskusijai apie 
pagrindinių teisių užtikrinimo iššūkius 
skaitmeninių technologijų kontekste. Forumo 
metu visą dėmesį skirsime ypač aktualiai 
temai - Europos Sąjungos Bendrajam 
duomenų apsaugos reglamentui.  

Reglamentas numato naujas duomenų 
subjektų 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 milijonų eurų arba iki 4 % 
bendrovės finansinių metų apyvartos.

Reglamentas bus pradėtas taikyti nuo 2018 m. 
gegužės mėn. 25 d. Forumo tikslas  yra 
paskatinti dialogą tarp verslo, duomenų 
subjektų atstovų ir valstybės institucijų, 
siekiant geriau pasiruošti Reglamento 
įgyvendinimui. 
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Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovas 
Algirdas Kunčinas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorius 
Tomas Kubilius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius

XXI amžiaus Europos duomenų apsaugos taisyklės – privatumo apsauga 
sujungtame pasaulyje 
Paulo Silva, Europos Komisijos Teisingumo direktorato Duomenų apsaugos 
reformos komandos teisininkas 
Privatumo apsauga kaip konkurencinis pranašumas 
Christian D'Cunha, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
padėjėjas

Lietuvos verslo įmonių pasirengimas įgyvendinti Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą 
Mindaugas Kiškis, teisės profesorius, advokatas, advokatų kontoros FORT 
partneris  

Privatumo paradoksas: Lietuvos gyventojų nuostatos apie duomenų apsaugą 
Natalija Bitiukova, Žmogaus teisių stebėjimo instituto Direktoriaus 
pavaduotoja teisės klausimais

Nacionalinis veiksmų planas Reglamento įgyvendinimui: Estija 
Viljar Peep, Estijos duomenų apsaugos inspekcijos direktorius 

12:30-
12:45

Nacionalinis veiksmų planas Reglamento įgyvendinimui: Latvija
Jekaterina Macuka, Latvijos Respublikos Teisingumo ministerijos Sektorinės 
politikos departamento vadovė

Nacionalinis veiksmų planas Reglamento įgyvendinimui: Lietuva
Sigita Aurelija Vaičiūnaitė, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 
Teisinių institucijų departamento vyriausioji specialistė
Duomenų saugumo pažeidimai: poveikis privatumui ir reputacijai
Rita Vaitkevičienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 
pavaduotoja

Įgyvendinant Reglamentą: žingsniai, kurių imsis Omnitel ir Teo per 
ateinančius dvejus metus 
Tatjana Lukoševičienė, Omnitel ir Teo teisininkė, Atitikties komandos vadovė 
Įrankiai, padedantys užtikrinti įmonės veiklos atitiktį Reglamento nuostatoms
Tess Priester, Privacy Perfect konsultantė

Dalyvių registracija

Sveikinimo žodis

Įvadiniai pranešimai

Verslas

Panelinė diskusija
Kavos pertrauka
Pilietinė visuomenė

Valstybės institucijos

Panelinė diskusija 
Pietūs Time restorane (Comfort viešbutis)

Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo užtikrinant duomenų apsaugą
Per Inge Oestmoen, Electronic Frontiers Norway Valdybos narys

Kontaktinis
asmuo
Kristina Normantaitė
kristina.normantaite@hrmi.lt
+370 5 231 46 81 
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Kauno g. 14, Vilnius
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lietuvių ir anglų 

Džiugas Paršonis

Kalba:

su sinchroniniu vertimu

žurnalistas, elektroninės 
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