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Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti viešosios 
advokacijos organizacija. Nuo įsikūrimo 2003 m. siekiame, kad Lietuvos teisės aktai ir jų 
taikymo praktika atitiktų tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus.

ŽTSI teisininkų ir politikos mokslų ekspertų komanda atlieka tyrimus, teikia pasiūlymus 
teisės aktams ir programiniams dokumentams, dalyvauja darbo grupėse, rengia ataskaitas 
tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, imasi bylų teismuose strateginiais 
žmogaus teisių klausimais, teikia ekspertines konsultacijas ir teisines paslaugas, vykdo 
projektus, organizuoja konvencinius ir nuotolinius mokymus Be-ribu.lt platformoje teisėsaugos 
pareigūnams ir kitiems valstybės institucijų atstovams.

Pagrindinės ŽTSI veiklos sritys: nukentėjusiųjų teisės, įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės, 
diskriminacijos draudimas, privatumo apsauga ir skaitmeninės teisės, saviraiškos laisvė, 
žmogaus teisės ir įmonių socialinė atsakomybė.

www.hrmi.lt

Draudžiama naudoti tyrimo medžiagą komerciniais ar nekomerciniais tikslais nenurodant Žmogaus teisių stebėjimo instituto ir jo 
darbuotojų autorystės. Šis tyrimas neturi būti laikomas teisine konsultacija. Priimant sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo įmonėje 
arba organizacijoje siūlome pasitarti su teisininku arba advokatu, besispecializuojančiu duomenų apsaugos srityje.

Jeigu norite gauti reprezentatyvios apklausos duomenis kitokiu formatu, prašome susisiekti su mumis el. paštu hrmi@hrmi.lt.

http://www.hrmi.lt
mailto:hrmi@hrmi.lt
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Pagrindiniai terminai

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. 

Priežiūros institucija – nepriklausoma ES valstybėje narėje įsteigta institucija, kuri yra 
atsakinga už Reglamento taikymo stebėseną. Tokia institucija Lietuvoje taptų Valstybinė 
duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)

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

Ilgą laiką šios teisės įgyvendinimą reguliavo 1995 m. Duomenų apsaugos direktyva.4 Tačiau 
eksponentinės technologijų plėtros kontekste, specialistai netruko pastebėti, kad šis teisinis 
instrumentas nesprendžia iššūkių su kuriais kasdien susiduria skaitmeninė visuomenė, o kai 
kuriais atvejais ir apsunkina inovacijų plėtrą.

Siekdama atsižvelgti į šiuos pokyčius, Europos Komisija inicijavo taip vadinamą Duomenų 
apsaugos reformą, kurios ašimi tapo Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas.5 2016 m. 
balandį priimtas Reglamentas siekia sudaryti palankesnę verslo aplinką, nustatant bendras 
duomenų apsaugos taisykles visiems ES rinkoje veikiantiems verslo subjektams.6

Anot Europos Komisijos, „[t]aikant vieną bendrą teisės aktą bus pašalinti dabartiniai skirtumai 
ir didelė administracinė našta, o įmonės sutaupys apie 2,3 mlrd. EUR per metus. Ši iniciatyva 
padės sustiprinti vartotojų pasitikėjimą internetinėmis paslaugomis ir suteiks itin reikalingą 
postūmį ekonomikos augimui, darbo vietų kūrimui ir inovacijoms Europoje.“7

Reglamentas palengvina įmonių administracinę naštą bei suteikia joms galimybes 
savarankiškai vertinti su savo veikla susijusias rizikas. Iš kitos pusės, jis sugriežtina bendrovių 
pareigas 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 proc. 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 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
5 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.
6 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

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT
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
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_lt.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_lt.htm
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2
Įvertinti 
Lietuvos verslo pasirengimą 
įgyvendinti Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą

Supažindinti 
su Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento naujovėmis verslui

Siekdami ištirti verslo subjektų nuostatas, 2016 m. liepą Žmogaus teisių stebėjimo institutas 
kartu su „Spinter Tyrimai“ atliko žvalgomąją 50-ties Lietuvos įmonių apklausą, kurios metu 
dalyviams buvo pateikti klausimai apie 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 neapima viso Reglamento, pavyzdžiui, Reglamento III skyrius (duomenų 
subjekto teisės) yra detaliai nagrinėjamas Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrime 
„Privatumo paradoksas: Lietuvos gyventojų nuostatos apie duomenų apsaugą“8. Pažymėtina, 
kad tyrimas yra orientuotas į tas situacijas, kuomet duomenų valdytojais ir tvarkytojais yra 
verslo bendrovės, o ne valstybės institucijos.

Duomenų 
apsauga verslo 

bendrovėse

požiūris į dabartinį duomenų 
apsaugos reguliavimą

duomenų  
tvarkymo praktika

informuotumas apie Bendrąjį 
asmens duomenų apsaugos 
reglamentą pasirengimas taikyti Bendrąjį 

duomenų apsaugos reglamentą

Apie tyrimą

Šiuo tyrimu siekėme dviejų tikslų:

1
8 www.hrmi.lt. Taip pat šiame tyrime nėra analizuojamas duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes – duomenų 
 perdavimo taisykles numato Reglamento V skyrius.

http://www.hrmi.lt
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Pagrindinis įstatymas, užtikrinantis teisės į asmens duomenų apsaugą įgyvendinimą Lietuvoje, 
yra Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau – ADTAĮ), priimtas dar 1996 metais.9 
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.10

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.11 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.12

Dabartinis asmens duomenų apsaugos teisinis 
reguliavimas Lietuvoje

Pagal ADTAĮ asmens duomenimis laikytina bet kuri informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė 
yra žinoma, arba gali būti nustatyta šiuos duomenis naudojant.13 Tai gali būti asmens vardas, 
pavardė, asmens kodas, gimimo data, pirštų antspaudai, biometriniai duomenys, ir netgi IP 
adresas.14 Iš visų asmens duomenų ADTAĮ išskiria ypatingų asmens duomenų kategoriją – 
šiuos duomenys tvarkyti yra draudžiama, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus.15 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.16

Asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi, vadinamas duomenų subjektu.17 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.18

13 ADTAĮ 2 str. 1 d.
14 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.).
15 ADTAĮ 5 str. 2 d.
16 ADTAĮ 2 str. 8 d.
17 Šiame tyrime sąvokos „duomenų subjektas“, „asmuo“ ir „gyventojas“ bus naudojami kaip sinonimai, nebent 
 nurodyta kitaip.
18 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).

9 Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. birželio 11 d., Nr. I-1374, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
10 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
11 ADTAĮ 2 str. 6-7 d.
12 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
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/lGOrBAvuZc


LIETUVOS VERSLO PASIRENGIMAS ĮGYVENDINTI BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ 08 |

19 ADTAĮ 2 str. 4 d.
20 Pažymėtina, kad itin jautrių – ypatingų – duomenų teisėto tvarkymo kriterijai skiriasi, žr. ADTAĮ 5 str. 2 d.
21 ADTAĮ Antrasis skirsnis
22 ADTAĮ 31 str.
23 ADTAĮ 33 str.
24 Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 1984 m. gruodžio 13 d., Nr. X-4449, 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC2B71C84492/TAIS_495174
25 Ibid.

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.19

Duomenys yra tvarkomi teisėtai tik tada, kai egzistuoja vienas ar daugiau iš ADTAĮ įtvirtintų 
šešių teisėto tvarkymo pagrindų (kriterijų).20 ADTAĮ taip pat nustato asmens duomenų 
tvarkymo reikalavimus bei sąlygas, kurių turi laikytis duomenų valdytojai ir tvarkytojai.21

Pirmasis žingsnis, kurį turi padaryti bendrovės, norinčios tvarkyti asmens duomenis yra pranešti 
apie tai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – VDAI).22 Tam tikrai atvejais, prieš 
užregistruodama duomenų valdytoją Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, VDAI 
atlieka išankstinę patikrą.23

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.24 Bauda, kuri gali būti 
skirta už neteisėtą duomenų tvarkymą ar duomenų subjekto teisių pažeidimą svyruoja nuo 
144 iki 579 eurų.25

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

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FC2B71C84492/TAIS_495174
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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. 

26 Interneto vartotojai pasaulyje (gyvoji statistika): http://www.internetlivestats.com/internet-users/
27 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
28 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

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento naujovės verslui

suinteresuotų grupių, Reglamentas buvo priimtas 2016 m. balandį.29 Reglamentas bus 
pradėtas taikyti 2018 m. gegužės mėn. 25 d, tokiu būdu suteikiant galimybę valstybėms 
narėms bei bendrovėms pasiruošti jo įgyvendinimui.30

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.31

Paskaičiuota, kad tokių „lanksčių“ nuostatų Reglamente yra per penkiasdešimt,32 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 Reglamento naujoves duomenų valdytojams ir tvarkytojams. 
Duomenų subjektų teisės ir su tuo susijusios duomenų valdytojų pareigos yra plačiau 
analizuojamos Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrime „Privatumo paradoksas: Lietuvos 
gyventojų nuostatos apie duomenų apsaugą“.33

29 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
30 Reglamento 99 str.2 d.
31 Reglamento 23 str.
32 https://edri.org/files/GDPR_analysis/EDRi_analysis_gdpr_flexibilities.pdf
33 www.hrmi.lt

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

nei 40% reguliariai prisijungia prie pasaulinio 
tinklo.26 Google paieškos sistema, kurioje atliekamų 

paieškų skaičius šiandien siekia du trilijonus per 
metus, pradėjo veikti tik 1996 metais.27

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.28 Po beveik ketverius metus trukusių derybų tarp Europos 
Komisijos, Tarybos, Europos Parlamento, verslo atstovų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų 

http://www.internetlivestats.com/internet-users/
http://searchengineland.com/google-now-handles-2-999-trillion-searches-per-year-250247
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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Reglamento taikymo apimtis

Reglamentas išlaiko esmines Direktyvos, tad ir ADTAĮ, nuostatas. Asmens duomenys gali būti 
tvarkomi tik esant teisėtiems pagrindams (kriterijams), kurie iš esmės lieka tie patys, ir laikantis 
duomenų tvarkymo principų.34 Reglamentas išlaiko draudimą tvarkyti ypatingus (pagal 
Reglamentą – jautrius) duomenis, nebent egzistuoja viena iš išimčių. Prie jautrių duomenų 
yra papildomai priskiriami genetiniai ir biometriniai duomenys.35

Viena pirmiausiai į akis krintančių naujovių yra Reglamento taikymo apimties išplėtimas. ADTAĮ 
yra taikomas verslo subjektams įsteigtiems ir veikiantiems Lietuvoje, tuo tarpu Reglamentas yra 
taikomas bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje įsisteigusiems verslo subjektams, nepaisant 
to, ar patys duomenys yra tvarkomi ES ar ne. Didžiausia naujiena yra tai, kad Reglamentas 
papildomai numato taip vadinamą „ekstrateritorinį taikymą“, t.y. Reglamento turi laikytis ir 
verslo subjektai įsisteigę už ES ribų (pvz. JAV, Brazilijoje, Kinijoje), jeigu jie atlieka vieną iš dviejų 
veiksmų:36

34 Reglamento 5 ir 6 str. Vis gi, Reglamentas numato griežtesnius reikalavimus sutikimo iš duomenų subjekto 
 gavimui, žr. „Privatumo paradoksas: Lietuvos gyventojų nuostatos apie duomenų apsaugą“
35 Reglamento 9 str.
36 Reglamento 3 str.

 siūlo mokamas ar nemokamas prekes ar paslaugas ES gyventojams (pvz. e.parduotuvės, 
lojalumo programų platformos). Ar iš tikrųjų prekės ir paslaugos yra „nukreiptos į“ 
ES gyventojus gali būti sprendžiama pagal šiuos aspektus: tokias prekes siūlančios 
svetainės kalbos nustatymus (pvz., JAV svetainė leidžia pasirinkti matyti informaciją 
vengrų ar bulgarų kalba); apmokėjimo galimybes (pvz., svetainėje galima matyti prekių 
kainas eurais); siuntimo galimybes į ES; vartotojų segmentą (pvz., didžiausią svetainės 
vartotojų dalį sudaro ES gyventojai) ir t.t.37

 stebi duomenų subjektų iš ES elgesį (pvz., programėlės, kurios nustato asmens vietos 
pokyčius; asmens judėjimo per skirtingas svetaines stebėsenos įrankiai)

Tokie verslo subjektai turėtų pasiskirti savo atstovą vienoje iš ES valstybių38 – atstovo pagrindinė 
pareiga būtų bendrauti su ES duomenų apsaugos priežiūros institucijomis.39 

37 Linklaters, „The General Data Protection Regulation: a survival guide“, Linklaters.com, 2016 m., 13 psl., 
 http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/TMT_DATA_Protection_Survival_Guide_Singles.pdf
38 Tokia pareiga nėra taikoma duomenų valdytojams ir tvarkytojams, kurių vykdomas duomenų tvarkymas 
 yra nereguliarus, neapima specialių kategorijų duomenų tvarkymo dideliu mastu ar asmens duomenų apie 
 apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymo, ir dėl jo neturėtų kilti pavojus fizinių asmenų 
 teisėms ir laisvėms (Reglamento 27 str. 2 d.)
39 Reglamento 27 str. Žr. analogiją su ADTAĮ 1 str. 3 d. 3 p.

http://www.linklaters.com/pdfs/mkt/london/TMT_DATA_Protection_Survival_Guide_Singles.pdf
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Atskaitomybės principas

Atskaitomybės principas yra viena esminių Reglamento naujovių, kuria taip pat galima laikyti 
Reglamento šerdimi. Šio principo esmė iš pažiūros yra paprasta, tačiau jį įgyvendinti praktikoje 
nesant papildomo pasiruošimo, nepasikonsultavus su duomenų apsaugos specialistais ir tam 
neskyrus papildomų žmogiškųjų ir finansinių resursų, gali būti sudėtinga, ar netgi neįmanoma. 
Atskaitomybės principas skamba taip: „duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų 
laikomasi [duomenų tvarkymo principų] ir turi sugebėti įrodyti, kad [jų] laikomasi“.40 Siekiant 
tinkamai įgyvendinti šį principą, duomenų apsauga turi tapti integralia įmonės veiklos dalimi: 
nuo prekės ar paslaugos sukūrimo pradžios iki kliento duomenų sunaikinimo etapo. 

Žemiau išskirsime kelias Reglamente įtvirtintas priemones, kurios prisideda prie atskaitomybės 
principo įgyvendinimo:

 Pritaikytoji duomenų apsauga (angl. privacy by default) ir standartizuotoji 
duomenų apsauga (angl. privacy by design). Tikimasi, kad duomenų valdytojai, 
rinkdamiesi duomenų tvarkymo priemones bei tvarkydami duomenis, įgyvendintų 
tinkamas „technines ir organizacines priemones“, kurios prisidėtų prie duomenų 
apsaugos principų užtikrinimo.41 Kaip vieną tokių priemonių, Reglamentas siūlo 
pseudonimų suteikimą (angl. pseudonymisation) – procesą, kuomet asmens duomenys 
negali būti susieti su konkrečiu asmeniu, nepasinaudojus papildoma informacija, o ta 
papildoma informacija yra saugoma atskirai nuo asmens duomenų.42

 Duomenų tvarkymo veiklos įrašai. Įmonės turės saugoti dokumentaciją, susijusią su 
jų atliekamomis duomenų tvarkymo operacijomis, ir, priežiūros institucijai paprašius, ją 
pateikti. Tokia informacija apima duomenų subjektų ir tvarkomų duomenų kategorijų 
aprašymus, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo terminus ir pan. Ši 
pareiga taikoma tiek duomenų valdytojui,43 tiek duomenų tvarkytojui,44 tik skirtinga 
apimtimi. 

 Duomenų tvarkymo saugumas. Kaip ir ADTAĮ,45 Reglamentas numato pakankamai 
plačią pareigą įmonėms46 „įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines 
priemones“, skirtas užtikrinti duomenų apsaugą nuo jų neteisėto sunaikinimo, 
atskleidimo, perdavimo ir pan. Reglamentas duoda keletą „tinkamų“ priemonių 
pavyzdžių (pseudonimų suteikimas, duomenų šifravimas, duomenų tvarkymo 
sistemų konfidencialumas ir pan.), tačiau jos visada turėtų būti parinktos individualiai, 
atsižvelgiant į saugumo pavojaus tikimybę ir laipsnį.47 Taip pat Reglamentas numato 
pareigą duomenų valdytojams pranešti apie duomenų saugumo pažeidimus, 
keliančius pavojų asmens teisėms, duomenų priežiūros institucijai.48 Jeigu asmens 
teisėms kyla „didelis pavojus“, tuomet apie pažeidimą reikia pranešti ir duomenų 
subjektui.49 Lietuvoje apie duomenų saugumo pažeidimus atskirais atvejais pranešti 
VDAI yra įpareigotos tik telekomunikacijos bendrovės, interneto tiekėjai ir kitos el. 
ryšių paslaugas teikiančios įmonės,50 ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros 
valdytojai ir pan.51 Tuo tarpu Reglamentas šią pareigą nustato visoms įmonėms 
ir institucijoms tvarkančioms asmens duomenis, nepriklausomai nuo jų veiklos 
pobūdžio.

40 Reglamento 5 str. 2.
41 Reglamento 25 str.
42 Reglamento 4 str. 5 p.
43 Reglamento 30 str. 1 d. Iš esmės panašią informaciją duomenų valdytojas turėtų pateikti ir duomenų subjektui 
 (Reglamento 13 str. 1 d.)
44 Reglamento 30 str. 2 d.

45 ADTAĮ 30 str,
46 Ši pareiga yra taikoma tie duomenų valdytojams, tiek duomenų tvarkytojams.
47 Reglamento 32 str.
48 Duomenų tvarkytojas, tuo tarpu, turi pareigą pranešti apie saugumo pažeidimus duomenų valdytojui 
 (Reglamento 33 str.)
49 Daugiau žr. „Privatumo paradoksas: Lietuvos gyventojų nuostatos apie duomenų apsaugą“
50 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
51 Kibernetinio saugumo įstatymas, 2014 m. gruodžio mėn. 23 d., Nr. XII-1428, 11 str. 4 p., 
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5468a25089ef11e4a98a9f2247652cf4

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.82D8168D3049/BWaAwPRnRd
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5468a25089ef11e4a98a9f2247652cf4
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 Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Kuomet egzistuoja rizika, kad tvarkant 
duomenis fizinių asmenų teisėms gali kilti „didelis pavojus“, prieš pradedant tvarkymo 
veiksmus įmonėms reikės atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimus. Vertinimuose 
turės būti pateiktas duomenų tvarkymo operacijų aprašymas, tokių operacijų 
reikalingumo ir proporcingumo vertinimas, kylančio pavojų vertinimas, ir pavojams 
pašalinti reikalingos priemonės. Vienas labiausiai problematiškų klausimų, susijusių 
su šiuo reikalavimu, yra „didelio pavojaus“ sąvoka – Reglamentas pateikia keletos 
operacijų, keliančių „didelį pavojų“, pavyzdžių (sistemingas viešų vietų stebėjimas 
dideliu mastu, ypatingų kategorijų duomenų tvarkymas ir pan.),52 tačiau duomenų 
apsaugos priežiūros institucijos gali numatyti ir kitas „didelio pavojaus“ operacijas.53 
Atskirais atvejais, duomenų valdytojams teks praeiti ir išankstinio konsultavimosi etapą 
su duomenų apsaugos priežiūros instituciją.54

 Duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas. Šiuo metu ADTAĮ numato galimybę 
(bet ne pareigą) įmonėms pasiskirti už duomenų apsaugą atsakingą atstovą, kuris, 
inter alia, prižiūri, kad įmonėje asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis teisės aktų, 
reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatų.55 Daugeliu atvejų Reglamentas 
palieka diskreciją įmonėms nuspręsti paskirti tokį asmenį, tačiau dviem atvejais 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūno paskyrimas verslui tampa privalomu:56

1. bendrovės pagrindinė veikla yra duomenų tvarkymo operacijos, kurių metu ji 
reguliariai ir sistemingai dideliu mastu stebi duomenų subjektus

2. bendrovės pagrindinė veikla yra ypatingų kategorijų duomenų tvarkymas (rasė, lytinė 
orientacija, genetiniai duomenys, pan.) dideliu mastu arba asmens duomenų apie 
apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas tvarkymas dideliu mastu

 Reglamentas įpareigoja bendroves įtraukti paskirtą duomenų apsaugos pareigūną į 
visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą, bei suteikia tokiam 
pareigūnui ypatingą statusą įmonėje – jis veikia nepriklausomai, atsiskaito aukščiausio 

lygio vadovybei, jo negalima atleisti arba nubausti dėl užduočių atlikimo.57

 Elgesio kodeksai ir sertifikavimas. Reglamentas skatina sektorines verslo asociacijas 
parengti elgesio kodeksus, kurie padėtų įgyvendinti Reglamentą, detalizuodami 
jo nuostatas konkretaus sektoriaus (pvz. telekomunikacijos įmonėms, mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, debesijos paslaugų teikėjams) poreikiams. Tokie kodeksai turėtų 
būti patvirtinti priežiūros institucijos58 ir jų įgyvendinimas užtikrinamas nepriklausomos 
trečiosios šalies.59 Potencialiai, elgesio kodeksai galėtų būti labai naudingi verslui – jie 
ne tik paaiškintų aptakias Reglamento nuostatas, suteiktų įmonėms konkurencinį 
pranašumą rinkoje, bet ir būtų laikomi įrodymais, jog duomenų valdytojai atliko savo 
pareigas pagal Reglamentą.60 Panašiu principu veiktų ir Reglamente siūlomi sukurti 
sertifikavimo mechanizmai.61

Nors atskaitomybės principo laikymasis gali kartais pasirodyti kaip „misija neįmanoma“, 
verta prisiminti, jog Reglamentas nenustato, kad aptartos priemonės yra privalomos 
kiekvienai įmonei visais atvejais. Reglamente yra aiškiai įtvirtinta, kad šios priemonės turi būti 
įgyvendinamos „atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus, 
taip pat į įvairios tikimybės ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų 
valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones“.62

Tad, prieš renkantis tinkamas priemones, įmonėms vertėtų pasidaryti vidinį duomenų 
tvarkymo procesų auditą, siekiant identifikuoti daugiausiai rizikos keliančias operacijas ir 
sukurti mechanizmus šioms rizikoms suvaldyti. Be aptartų priemonių, tokie mechanizmai 
galėtų apimti duomenų apsaugos politikos įdiegimą, darbuotojų mokymus ir pan.

52 Reglamento 35 str. 3 d.
53 Reglamento 35 str. 4 d.
54 Reglamento 36 str.
55 ADTAĮ 32 str.
56 Reglamento 37 str. 1 d.

57 Reglamento 38 str. 1 ir 3 d.
58 Reglamento 40 str. 5 d.
59 Reglamento 41 str.
60 „[S]iekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento reikalavimų dėl duomenų tvarkymo, kurį duomenų 
 tvarkytojas atlieka duomenų valdytojo vardu, duomenų valdytojas, patikėdamas duomenų tvarkytojui tvarkymo 
 veiklą, turėtų pasitelkti tik tokius duomenų tvarkytojus, kurie suteikia pakankamų garantijų, susijusių visų pirma 
 su ekspertinėmis žiniomis, patikimumu ir ištekliais, kad būtų įgyvendintos techninės ir organizacinės priemonės, 
 kurios atitiks šio reglamento reikalavimus, įskaitant dėl tvarkymo saugumo. Tuo, kad duomenų tvarkytojas laikosi 
 patvirtinto elgesio kodekso arba patvirtinto sertifikavimo mechanizmo, gali būti remiamasi kaip vienu iš aspektų 
 siekiant įrodyti, kad duomenų valdytojas vykdo prievoles.“ (Reglamento preambulės 81 p.)
61 Reglamento 42 str.
62 Reglamento 24 str. 1 d.
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Administracinės naštos palengvinimas

Reglamentas numato esminį administracinės naštos palengvinimą įmonėms – yra 
panaikinama šiuo metu pagal ADTAĮ numatyta pareiga prieš pradedant tvarkyti asmens 
duomenis užsiregistruoti VDAI.63

Reglamentas taip pat palengvina sąlygas verslui, vykdančiam veiklą keliose ES valstybėse. 
Pagal dabartinę, Duomenų apsaugos direktyvoje numatytą tvarką, tokiems verslo subjektams 
reikėjo bendrauti su abiejų valstybių priežiūros institucijomis, kurios dažnai kėlė skirtingus 
reikalavimus toms pačioms duomenų tvarkymo operacijomis. 

Kadangi Reglamentas iš dalies šiuos reikalavimus harmonizuoja (kaip minėta prieš tai, 
valstybės narės išlaiko diskreciją kitaip sureguliuoti atskiras sritis, pavyzdžiui, duomenų 
apsaugą darbo santykių kontekste), juos įgyvendinti tampa paprasčiau. Reglamentas taip 
pat įveda „vadovaujančios priežiūros institucijos“ koncepciją, kuri yra ypač aktuali keliose 
ES valstybėse veikiančiam verslui. Praktiškai ji reiškia, kad tarpvalstybinį duomenų tvarkymą 
ir iš tokio tvarkymo kylančius ginčus sprendžia įmonės „pagrindinės buveinės“ priežiūros 
institucija.

Pavyzdžiui, Lietuvoje įsisteigusi įmonė, prekiaujanti Latvijoje ir Estijoje ir dėl to tvarkanti klientų 
duomenis, „palaikys ryšius“ tik su VDAI, o ne su trimis duomenų apsaugos inspekcijomis.64 
Jeigu atsitiktų taip, kad duomenų subjektas pateiktų skundą, pvz., Latvijos duomenų 
priežiūros institucijai, ši institucija turėtų perduoti skundą nagrinėti Lietuvos VDAI.65 Tam, kad 
būtų užtikrintas vieningas duomenų apsaugos taisyklių aiškinimas ir taikymas, Reglamentas 
numato nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą, kuris taip pat apima ginčų sprendimą tarp 
skirtingų valstybių priežiūros institucijų.66

Siekdamas atsižvelgti į ypatingą mažų ir vidutinių įmonių, t. y., įmonių, kuriose dirba mažiau 
negu 250 darbuotojų, padėtį, Reglamentas leidžia tokioms įmonėms nukrypti nuo kai 
kurių duomenų apsaugos reikalavimų. Pavyzdžiui, joms nėra taikomas reikalavimas saugoti 
duomenų tvarkymo veiklos įrašus.67 Be to, Reglamentas ragina priežiūros institucijas 
„atsižvelgti“ į specialius tokių įmonių poreikius, o Europos Komisiją – apsvarstyti tokioms 
įmonėms skirtas specialias priemones.68

63 ADTAĮ 31 str.

64 Reglamento 56 str. 6 d. Ši nuostata nebus taikoma jeigu nacionalinis teisės aktas įpareigoja valdytoją tvarkyti 
asmens duomenis arba jeigu valdytojas įgyvendina oficialius įgaliojimus (Reglamento 55 str. 2 d.)
65 Jeigu ginčas yra susijęs tik su buveinės priežiūros institucija arba duomenų tvarkymas daro didelį poveikį 
duomenų subjektams tik buveinės valstybėje, tos valstybės priežiūros institucija gali pareikšti pageidavimą tokį 
skundą nagrinėti (Reglamento 56 str. 2 d.). Galutinis sprendimas dėl skundo nagrinėjimo teks vadovaujančiai 
priežiūros institucijai (Reglamento 56 str. 3-5 d.)
66 Reglamento 63-67 str.
67 Ši išimtis negalioja, jeigu dėl duomenų tvarkymo kyla pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų 
tvarkymas nėra nereguliarus arba duomenų tvarkymas apima specialių kategorijų asmens duomenis, arba tvarkomi 
asmens duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas (Reglamento 30 str. 5 d.)
68 Reglamento Preambulės 13 ir 167 p.
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Duomenų apsaugos pažeidimų pasekmės

69 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
70 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 

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.69 Pavyzdžiui, 2016 m. 
Jungtinės Karalystės duomenų apsaugos 
priežiūros institucija skyrė 180 tūkst. svarų 

sterlingų baudą ŽIV klinikai, el. susirašinėjime 
paviešinusiai 781 paciento el. adresus.70

Reglamentas įtvirtina itin griežtas baudas duomenų apsaugos 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.71 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“).72 Minimalios baudos dydžio Reglamentas nenustato, tai yra 
palikta sureguliuoti pačioms valstybėms.

71 Reglamento 83 str. 5 d.
72 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

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

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
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/lJpyIHVrJb
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Lietuvos verslo pasirengimas įgyvendinti Reglamentą

Lietuvoje veikiančių verslo subjektų apklausą atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
bendrovė „Spinter Tyrimai“, Žmogaus teisių stebėjimo instituto užsakymu. Tyrimas vykdytas 
2016 metų liepos 11-26 dienomis, visoje Lietuvoje. Jo metu apklausti 50-ties Lietuvoje 
veikiančių įmonių atstovai. Respondentai buvo atrinkti kvotinės atrankos metodu, taikant 
verslo subjektų tipo kvotą: startuoliai – telekomunikacijų ir finansinės įmonės – kiti, santykiu 
atitinkamai 60 - 20 - 20.

Nuomonė apie galiojantį duomenų apsaugos reguliavimą

Lietuvoje asmens duomenų teisinis reglamentavimas yra nustatytas nuo 1996 m. Jis šiuo 
metu yra išplėtotas ir kai kuriais klausimais yra vienas iš išsamiausių ir griežčiausių ES. Iš kitos 
pusės sankcijos už asmens duomenų teisinės apsaugos taisyklių pažeidimus Lietuvoje yra 
vienos mažiausių ES.

74 proc. apklaustų verslo įmonių mano, kad šiuo metu Lietuvoje galiojantis duomenų 
apsaugos teisinis reguliavimas yra pakankamas (1 pav.).

Daugiausiai manančių, kad Lietuvos teisinis reguliavimas yra pakankamas, yra tarp 
telekomunikacijų ir finansinių paslaugų bendrovių (80 proc.), mažiausiai – tarp kitų įmonių 
(60 proc.). Toks skirtumas yra statistiškai reikšmingas. Šiuo metu telekomunikacijų ir finansinių 
paslaugų įmonės yra vienos iš labiausiai prižiūrimų, dėl to jos gali palankiausiai žiūrėti į esamą 
reguliavimo režimą kaip nusistovėjusį.

Tik nežymiai didesnis registruotų asmens duomenų valdytojų procentas mano, kad Lietuvos 
teisinis reguliavimas yra pakankamas (78,6 proc.) nei neregistruotų (72,2 proc.). Skirtumas yra 
nereikšmingas ir rodo bendrą įmonių poreikį teisinio reguliavimo stabilumui.

Beveik pusė respondentų (48 proc.) neturi nuomonės, ar Lietuvos teisės aktuose numatytos 
bausmės už duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus šiuo metu yra pakankamos. Kita 
pusė (46 proc.) mano, kad bausmės yra pakankamos, o mažuma apklaustųjų mano, kad 
bausmės yra nepakankamos (2 pav.).

nežinau 
16 %

ne 10 %
taip 
74 %

1 pav. Jūsų nuomone, ar šiuo metu Lietuvoje galiojantis 
duomenų apsaugos teisinis reguliavimas yra pakankamas? 

nežinau 
48 %

taip 
46 %

ne 6 %

2 pav. Jūsų nuomone, ar Lietuvos teisės aktuose numatytos bausmės už 
duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus šiuo metu yra pakankamos? 
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Kaip minėta, bausmės už duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus Lietuvoje yra 
vienos mažiausių ES, tačiau jos taikomos palyginti dažnai ir už smulkius pažeidimus 
(pvz. neįsiregistravimą asmens duomenų valdytoju – pareigą, kuri apskritai panaikinama 
Bendrajame asmens duomenų apsaugos reglamente).

Daugiausiai nežinančių apie bausmes yra kitų įmonių tarpe (70 proc.), o daugiausiai 
manančių, kad bausmės yra pakankamos – startuolių tarpe (53,3 proc.). 55,6 proc. įmonių, 
neįsiregistravusių asmens duomenų valdytoju, neturi nuomonės ar nežino apie bausmes už 
duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus, kai tuo tarpų tokių respondentų registruotų 
įmonių tarpe yra 28,6 proc.

Šie rezultatai paaiškinami tuo, kad registravimasis asmens duomenų valdytoju yra viena iš 
pagrindinių administracinių ir biurokratinių pareigų asmens duomenų valdytojams pagal 
galiojantį LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Už jos nevykdymą palyginti dažnai 
skiriami privalomi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) nurodymai 
ir sankcijos. Dėl to įmonės, įsiregistravusios asmens duomenų valdytojais, yra artimiau 
susidūrusios su galimomis sankcijomis už asmens duomenų teisinės apsaugos pažeidimus. 
Startuolių poziciją paaiškina tai, kad startuoliams bet kokia sankcija yra smūgis įmonės 
reputacijai ir trikdys jos veiklai. Manytina, kad tai yra indikacija dėl sankcijų diferencijavimo 
ateityje – įmonėms, kurios tik pradeda veiklą, neturi resursų, galėtų būti taikomos švelnesnės 
sankcijos, kadangi bendrąja prasme pažeidimų mastas tokiose įmonėse yra mažesnis.

Džiuginantis rezultatas, kad dauguma (74 proc.) tyrimo dalyvių pasitiki Lietuvoje veikiančiomis 
institucijomis, atsakingomis už privatumo ir asmens duomenų apsaugos priežiūrą: 12 proc. 
visiškai pasitiki, 62 proc. greičiau pasitiki (3 pav.).

visiškai nepasitikiu 6%

greičiau pasitikiu 62 %

visiškai pasitikiu 12 %
greičiau nepasitikiu 8%

nei pasitikiu nei 
nepasitikiu 12%

3 pav. Ar pasitikite Lietuvoje veikiančiomis institucijomis, 
atsakingomis už privatumo ir asmens duomenų apsaugos priežiūrą? 

Daugiausiai įmonių, pasitikinčių Lietuvos institucijomis, yra tarp telekomunikacijų ir finansinių 
paslaugų bendrovių: net 80 proc. atsakė, kad jos greičiau pasitiki Lietuvos institucijomis; 
tačiau jų tarpe nebuvo nei vienos atsakiusios, kad visiškai pasitiki institucijomis. Daugiausiai 
nepasitikinčiųjų yra kitų įmonių tarpe – net 30 proc. Registruotų ir neregistruotų asmens 
duomenų valdytojais įmonių tarpe yra beveik vienodas procentas pasitikinčių institucijomis – 
atitinkamai 78,5 proc. ir 72,2 proc. Įdomu pastebėti, kad neregistruotų asmens duomenų 
valdytojų įmonių tarpe yra daugiau visiškai pasitikinčių institucijomis (13,9 proc.) nei 
registruotų įmonių tarpe (7,1 proc.), tačiau šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas.

Šie rodikliai rodo bendrą pozityvų VDAI veiklos vertinimą, tačiau tuo pat metu rodo, jog 
spragų vis dar esama. Norėdama išlaikyti įmonių pasitikėjimą Reglamento įgyvendinimo 
kontekste VDAI turėtų išlaikyti nuosaikumą ir nuoseklumą savo veikloje, ypač turint omenyje, 
kad tarptautinėms įmonėms atsiras galimybė Reglamento įgyvendinimo klausimus derinti ir 
su kitų ES valstybių priežiūros institucijomis.
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Dauguma tyrime apklaustų įmonių (net 72 proc.) šiuo metu duomenų apsaugai realiai teikia 
didelę reikšmę, 22 proc. įmonių teikia vidutinę reikšmę, o 6 proc. duomenų apsaugai neteikia 
didelės reikšmės (4 pav.). Startuolių tarpe yra didžiausias procentas duomenų apsaugai didelę 
reikšmę teikiančių įmonių – net 76,7 proc., kiek mažiau tokių respondentų yra kitų įmonių 
tarpe (70 proc.) ir mažiausias duomenų apsaugai didelę reikšmę teikiančių įmonių procentas 
(60 proc.) yra telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonių tarpe. Tačiau telekomunikacijų 
ir finansinių paslaugų įmonių tarpe nėra nei vieno respondento, kuris duomenų apsaugai 
neteikia didelės reikšmės (žr. į 5 pav.). Taip pat tokių įmonių nėra registruotų asmens duomenų 
valdytojais respondentų tarpe – visos įmonės, neteikiančios duomenų apsaugai didelės 
reikšmės yra tarp asmens duomenų valdytoju neregistruotų įmonių.

duomenų apsaugai teikiame 
didelę reikšmę 72%

duomenų apsaugai teikiame 
vidutinę reikšmę 22%

duomenų apsaugai neteikiame 
didelės reikšmės 6%

Šie rezultatai džiugina ir rodo Lietuvos verslo sąmoningumą ir atsakingumą tvarkant asmens 
duomenis. Ypač pozityviai galima vertinti startuolių rezultatus. Startuolių veikloje asmens 
duomenų tvarkymas yra ypač dažnas, todėl pačių įmonių supratimas, jog būtina užtikrinti 
asmens duomenų apsaugą, yra ypač svarbus ir net reikšmingesnis už išorines asmens 
duomenų apsaugos taisykles.

4 pav. Kokią reikšmę Jūsų įmonė šiuo 
metu realiai teikia duomenų apsaugai? 

Kokią reikšmę Jūsų įmonė šiuo metu realiai 
teikia duomenų apsaugai?

Startuolis Telekomunikacijų, 
finansinių paslaugų įmonė

Kita 
įmonė

Duomenų apsaugai 
teikiame didelę reikšmę 23 6 7

Duomenų apsaugai 
teikiame vidutinę reikšmę 6 4 1

Duomenų apsaugai 
neteikiame didelės reikšmės 1 0 2

 5 pav. Kokią reikšmę Jūsų įmonė šiuo metu realiai 
teikia duomenų apsaugai? (pagal įmonės profilį)
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Duomenų tvarkymo praktika

Beveik visos apklaustos įmonės tvarko duomenis apie darbuotojus (96 proc.) ir klientus 
(vartotojus) (98 proc.), mažiau nei pusė įmonių tvarko duomenis apie verslo partnerius (42 
proc.) ir 2 proc. – apie kitus asmenis. Duomenų tvarkymo pobūdis skiriasi atsižvelgiant į asmens 
duomenų tipą. Beveik visos įmonės renka ir saugo duomenis tiek apie darbuotojus, tiek apie 
klientus (vartotojus). Tačiau tik 36 proc. įmonių analizuoja duomenis apie darbuotojus, kai tuo 
tarpu daugiau nei pusė įmonių (56 proc.) analizuoja duomenis apie klientus (vartotojus).

Šie duomenų tipai skiriasi ir pagal tai, kiek įmonių juos perduoda kitiems: tik 4 proc. įmonių 
perduoda kitiems duomenis apie darbuotojus, ir net keturis kartus daugiau (16 proc.) 
įmonių kitiems perduoda duomenis apie klientus (vartotojus). Didžiausias procentas įmonių, 
tvarkančių duomenis apie verslo partnerius, šiuos duomenis renka (38 proc.), kiek mažiau – 
saugo (28 proc.) ir analizuoja (24 proc.), mažiausiai (8 proc.) – perduoda kitiems (žr. į 6 pav.). 

6 pav. Kokius asmens duomenis 
tvarko Jūsų įmonė ir kokiais būdais? 

Dvi pagrindinės versle tvarkomų asmens duomenų kategorijos Lietuvos įmonėse visiškai 
atitinka tarptautinę praktiką, rodo įmonių brandumą ir strategines veiklos kryptis. Vis dėlto 
įmonių atsakymai rodo ir asmens duomenų tvarkymo nenuoseklumą įmonėse – dauguma 
įmonių taikančių vaizdo stebėjimo priemones faktiškai tvarko kitų asmenų asmens duomenis, 
o vaizdo stebėjimo priemonės yra ypač populiarus asmenų ir turto saugumo užtikrinimo 
įrankis. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus būtina atkreipti įmonių dėmesį į vaizdo stebėjimo 
rizikas ir būtinybę užtikrinti visų asmenų patenkančių į vaizdo stebėjimo lauką teises.

Dar labiau stebina įmonių atsakymų skirtumai apie atliekamus duomenų tvarkymo veiksmus. 
Duomenų rinkimas iš esmės yra beprasmis be duomenų saugojimo ar jų analizės. Tai rodo, 
kad įmonės neaiškiai supranta asmens duomenų tvarkymo sąvoką ir atliekamus veiksmus 
vertina formaliai.

Įmonių tarpe populiariausias asmens duomenų tvarkymo (rinkimo, saugojimo, perdavimo) 
būdas – el. paštas (84 proc.). 78 proc. tuo tikslu naudoja įmonės informacines sistemas įmonės 
serveryje, 66 proc. – debesų saugyklas (Dropbox, Google Drive ir pan.), 32 proc. – mobiliuosius 
įrenginius, per kuriuos galima prisijungti prie įmonės IT sistemų (7 pav.). 

El. paštas 84

Įmonės informacinės sistemos 
įmonės serveryje

78

Debesų saugyklos (Dropbox, 
Google Drive ir pan.)

66

Mobilieji įrenginiai, per kuriuos galima 
prisijungti prie įmonės IT sistemų

32

Išorinės laikmenos (USB ir pan.) 16

Mūsų įmonės duomenis tvarko išorinis 
paslaugų tiekėjas(SaS) (pvz. Office 365)

6

Kiti elektroniniai būdai 8

Nutolusios saugyklos (failų serveriai) 22

7 pav. Kuriais iš išvardintų būdų Jūsų įmonė tvarko 
(renka, saugo, perduoda) asmens duomenis? 

4 16 8 2

2

2

2

24

28

38

56

92

94

36

94

92Renkame

Saugome

Analizuojame

Perduodame kitiems

Tvarko duomenis:

Apie 
darbuotojus

Apie klientus
(vartotojus)

Apie versto 
partnerius

Apie kitus 
asmenis

96% 98% 42% 2%
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Tiek startuoliai, tiek telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonės daugiausiai naudojasi 
el. paštu, debesų saugyklomis ir įmonės informacinėmis sistemomis įmonės serveryje. Kitų 
įmonių tarpe populiariausi duomenų tvarkymo būdai skiriasi – daugiausiai šių įmonių asmens 
duomenis tvarko įmonių informacinių sistemų įmonės serveryje, el. pašto ir išorinių laikmenų 
pagalba (žr. į 8 pav.).

Startuolis
Telekomunikacijų, 

finansinių paslaugų 
įmonė

Kita 
įmonė

El-paštas 27 10 5

Debesų saugyklos (Dropbox, Google Drive 
ir pan.) 22 9 2

Įmonės informacinės sistemos įmonės 
serveryje 25 8 6

Nutolusios saugyklos (failų serveriai) 9 0 2

Išorinės laikmenos (USB ir pan.) 4 0 4

Mobilieji įrenginiai 12 1 3

Mūsų įmonės duomenis tvarko išorinis 
paslaugų tiekėjas (SaS) (pvz., Office 365) 2 0 1

Kiti elektroniniai būdai 3 0 1

8 pav. Kuriais iš išvardintų būdų Jūsų įmonė tvarko (renka, 
saugo, perduoda) asmens duomenis? (pagal įmonės profilį)

Šie rezultatai rodo, jog Lietuvos verslas ypač drąsiai naudoja elektroninės erdvės įrankius 
asmens duomenų tvarkymui. Tai yra pagrindas sunerimti, kadangi šie įrankiai yra įmonių 
mažiau kontroliuojami, nuolat įjungti į viešai pasiekiamus duomenų tinklus, o su jais susiję 
asmens duomenų saugos pažeidimai paprastai pasižymi masiškumu ir ypač didele žala (pvz., 
pažeidus el. pašto ar debesų saugyklų saugumą vienu metu prarandama ypač daug asmens 
duomenų, taip sukeliant rizikas visų įmonės darbuotojų ar klientų saugumui). Bendrojo 
asmens duomenų apsaugos reglamento vienas iš tikslų yra aktualizuoti asmens duomenų 
apsaugos taisykles elektroninės erdvės iššūkiams. Tikėtina, kad Lietuvos įmonėms tai gali būti 
viena iš aktualiausių asmens duomenų teisinės apsaugos temų.

Dažniausiai įmonės asmens duomenų apsaugos problemas sprendžia pasitelkdamos 
vidinius resursus: daugiausiai respondentų teigia, kad šias problemas sprendžia personalo 
/ administracijos darbuotojas (86 proc.), 44 proc. – IT darbuotojas, 40 proc. turi paskirtą 
darbuotoją, kuris rūpinasi duomenų apsauga (9 pav.). 

Jas sprendžia įmonės personalo / 
administracijos darbuotojas

86

Jas sprendžia 
įmonės IT darbuotojas

44

Turime paskirtą darbuotoją, 
kuris rūpinasi duomenų apsauga

40

Kreipiamės pagalbos į išorinius 
duomenų saugos specialistus

6

Kreipiamės pagalbos į advokatus 2

Kita (nurodyti) 4

Nesprendžiame 2

Jas sprendžia įmonės 
išorinis IT paslaugų teikėjas

4

9 pav. Kaip Jūsų įmonė sprendžia asmens 
duomenų apsaugos problemas?



LIETUVOS VERSLO PASIRENGIMAS ĮGYVENDINTI BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ 20 |

Labai mažai įmonių kreipiasi pagalbos į išorinius specialistus – duomenų apsaugos specialistus 
(6 proc.), IT paslaugų teikėjus (4 proc.) ar advokatus (2 proc.). Visose telekomunikacijų ir 
finansinių paslaugų įmonėse (100 proc.) duomenų apsaugos problemas sprendžia personalo / 
administracijos darbuotojai, taip pat 50 proc. šių įmonių turi tam specialiai paskirtą darbuotoją 
ir 40 proc. įmonių šias problemas sprendžia IT darbuotojai. Šios įmonės į išorinius specialistus 
pagalbos nesikreipia. Startuolių ir kitų įmonių tarpe situacija yra panaši, tik šių įmonių tarpe 
yra keletas respondentų, kurie kreipiasi pagalbos į išorinius specialistus. Viena įmonė kitų 
įmonių tarpe nurodė, jog duomenų apsaugos problemų iš vis nesprendžia, o startuolių ir 
telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonių tarpe tokių įmonių neatsirado. 

Dauguma respondentų (74 proc.) nevykdo darbuotojų mokymų duomenų apsaugos 
klausimais (arba neskiria tam biudžeto). Iš 26 proc. vykdančių mokymus – 22 proc. mokymus 
vykdo mažiausiai kartą per metus, 4 proc. rečiau negu kartą per metus (10 pav.). 

Mokymų duomenų apsaugos klausimais nevykdo 80 proc. startuolių ir telekomunikacijų ir 
finansinių paslaugų įmonių bei 50 proc. kitų įmonių. Registruotų asmens duomenų valdytojais 
įmonių tarpe yra didesnis procentas (78,6 proc.) mokymų nevykdančių respondentų nei 
neregistruotų įmonių (72,2 proc.).

Šie rezultatai kelia dar didesnį nerimą, kadangi patvirtina ankstesnę įžvalgą, jog įmonės ne iki 
galo supranta pavojus asmens duomenims elektroninėje erdvėje. Įmonės pernelyg pasitiki 
vidiniais resursais, nesikonsultuoja su specialistais ir neinvestuoja į mokymus. Be to, įmonės, 
įsiregistravusios asmens duomenų valdytojais, mano įvykdžiusios formalias asmens duomenų 
apsaugos pareigas. Kaip minėta Reglamentu apskritai panaikinama daugumos asmens 
duomenų valdytojų administracinė registracija todėl įmonių interakcija su asmens duomenų 
apsaugos specialistais dar labiau sumažės. Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, įmonėms būtina 
pateikti daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugos rizikas, skatinti ir remti įmonių 
konsultacijas su specialistais, skatinti ir remti įmonių darbuotojų mokymus asmens duomenų 
teisinės apsaugos temomis.

taip, rečiau negu kartą 
per metus 4%

taip, mažiausiai kartą 
per metus 22%

ne 74 %

10 pav. Ar Jūsų įmonė vykdo darbuotojų mokymus 
(arba skiria tam biudžetą) duomenų apsaugos klausimais?



LIETUVOS VERSLO PASIRENGIMAS ĮGYVENDINTI BENDRĄJĮ DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTĄ 21 |

Informuotumas apie Bendrąjį asmens duomenų apsaugos 
reglamentą

Dauguma (78 proc.) tyrimo dalyvių žino apie ES Bendrąjį asmens duomenų apsaugos 
reglamentą (11 pav.), tačiau prieš pradedant džiaugtis reikia atkreipti dėmesį, kad nors 70 proc. 
įmonių yra girdėjusios apie Reglamentą, tačiau nežino jame numatytų pasikeitimų. Tik 8 proc. 
įmonių teigia žinančios apie atsirasiančias naujoves. Telekomunikacijų ir finansinių paslaugų 
įmonių tarpe nėra nei vienos įmonės, kuri žinotų apie atsirasiančias naujoves. Startuolių ir 
kitų įmonių tarpe yra po 10 proc. apie naujoves žinančių respondentų. Registruotų asmens 
duomenų valdytojais įmonių tarpe yra santykinai daugiau respondentų, žinančių apie 
Reglamentą (85,7) nei neregistruotų įmonių tarpe (75 proc.).

Šie rezultatai ir toliau užduoti tikslesni klausimai apie Reglamento žinomumą Lietuvos versle 
rodo, kad Reglamento žinomumas yra labai menkas. Būtinos išsamios priemonės pristatančios 
Reglamento naujoves ir aiškinančios asmens duomenų teisinės apsaugos rizikas elektroninėje 
erdvėje.

82 proc. apklaustų įmonių manymu, Reglamentas bus taikomas visoms įmonėms, kurios siūlo 
prekes ir paslaugas vartotojams (12 pav.). Taip mano 100 proc. telekomunikacijų ir finansinių 
paslaugų įmonių ir 93,3 proc. startuolių, tačiau tik 30 proc. kitų įmonių. Net 50 proc. kitų 
įmonių nežino, kokioms įmonėms bus taikomas Reglamentas. 100 proc. registruotų asmens 
duomenų valdytojų mano, kad Reglamentas bus taikomas visoms įmonėms, kurios siūlo 
prekes ir paslaugas vartotojams. Neregistruotų įmonių tarpe taip mano 75 proc. respondentų. 
Be to šių įmonių tarpe 16,7 proc. nežino, kokioms įmonės bus taikomas Reglamentas, kai tuo 
tarpu registruotų įmonių tarpe tokių respondentų nėra.

ne 22%

taip, žinome apie 
atsirasiančias naujovės 8%

taip, bet nežinome jame 
numatytų pasikeitimų 70%

Visoms įmonėms, kurios siūlo 
prekes ir paslaugas vartotojams ES 82

Tik didelėms įmonėms, 
kurios veikia keliose ES šalyse

4

Tik įmonėms, kurios 
yra įsisteigusios ES šalyse

2

Nežinau 12

11 pav. Ar žinote apie ES Bendrąjį asmens 
duomenų apsaugos reglamentą? 

12 pav. Kam bus taikomas Bendrasis 
asmens duomenų apsaugos reglamentas? 
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Dauguma įmonių intuityviai teisingai supranta Reglamento taikymo sritį. Visgi, reikia 
paminėti, kad Reglamento taikymas ne ES subjektams yra neišspręstas klausimas. Reglamento 
įgyvendinimas tų subjektų atžvilgiu, kurie nėra įsisteigę ES, tačiau siūlo prekes ir paslaugas 
ES vartotojams (t. y., tiesiog yra prieinami elektroninėje erdvėje vartotojams ES šalyse – 
pvz., Aliexpress, Snapchat) bus faktiškai labai problemiškas, ir tai gali sukelti konkurencinių 
problemų Lietuvos subjektams, kurie nori nenori priversti konkuruoti su visais elektroninėje 
erdvėje veikiančiais asmenims pasauliniu mastu.

Nė vienas tyrime dalyvavęs respondentas nežino, kokios bausmės numatomos Reglamente už 
pažeidimus. Turint omenyje, kad Reglamente numatytos sankcijos yra žymiai griežtesnės nei 
šiuo metu galiojančios Lietuvoje ir tai yra viena iš lengviau įsimenančių Reglamento naujovių, 
tai ypač akivaizdžiai rodo, kad įmonės nėra susipažinę su Reglamento turiniu ir būtinas didelis 
dėmesys pristatant Reglamento naujoves verslui. 

84 proc. tyrime dalyvavusių įmonių neteko girdėti apie „privacy by design“ (pritaikytosios 
duomenų apsaugos) principą, kuris taikomas kuriant ir diegiant produktus, reikalaujančius 
asmens duomenų naudojimo. 16 proc. girdėjo apie šį principą: 10 proc. jo netaiko savo 
veikloje ir tik 6 proc. jį taiko savo veikloje (13 pav.). Nei vienas respondentas kitų įmonių tarpe 
nėra girdėjęs apie „privacy by design“ principą. Apie šį principą taip pat nėra girdėję 83,3 
proc. startuolių ir 70 proc. telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonių. „Privacy by design“ 
principą savo veikloje iš visų apklaustų įmonių taiko tik 3 startuoliai. Negirdėjusių apie šį 
principą santykinai daugiau yra įmonių, neįsiregistravusių asmens duomenų valdytojais tarpe 
(88,9 proc.) lyginant su registruotomis įmonėmis (71,4 proc.). Du trečdaliai įmonių šį principą 
taikančių savo veikloje yra registruotos asmens duomenų valdytojais VDAI duomenų bazėje.

13 pav. Ar Jums teko girdėti apie „privacy by design“ (pritaikytosios duomenų apsaugos) 
principą, taikomą kuriant produktus, reikalaujančius asmens duomenų naudojimo? 

Šie rezultatai patvirtina formalų Lietuvos įmonių požiūrį į asmens duomenų apsaugą, taip pat 
antrina asmens duomenų apsaugos informacijos bei švietimo spragas ir nepakankamumą. 
Akivaizdu, kad įmonės susidūrusios su duomenų apsaugos specialistais atsakingiau žiūri į 
asmens duomenų apsaugą ir žino daugiau jos aktualijų, kas patvirtina specialistų ir švietimo 
būtinumą. Džiugina, kad startuolių tarpe modernios duomenų apsaugos priemonės yra 
santykiniai labiau žinomos ir naudojamos. Poveikio duomenų apsaugai vertinimai yra viena 
iš svarbių Reglamento naujovių, kuri palies daugumą įmonių. Taigi, bendrai Lietuvos verslo 
laukia reikšmingi staigūs pokyčiai susiję su asmens duomenų apsaugos taisyklėmis.

Šie rezultatai indikuoja formalų Lietuvos įmonių požiūrį į asmens duomenų apsaugą – labiau 
rūpinamasi biurokratinių ir administracinių reikalavimų atitikimu, o ne realia asmens duomenų 
apsauga. Liūdina, kad pritaikytosios duomenų apsaugos (angl. privacy by design) principas 
įmonėms net nėra žinomas. Tai rodo ir asmens duomenų apsaugos informacijos bei švietimo 
spragas ir nepakankamumą.

80 proc. respondentų neteko girdėti apie poveikio duomenų apsaugai vertinimus. Tik 20 proc. 
girdėjo apie tokius vertinimus: 10 proc. jų neatlieka ir tik 6 proc. tokius vertinimus atlieka savo 
įmonėje (14 pav.). Iš visų apklaustų įmonių poveikio duomenų apsaugai vertinimus atlieka 
3 įmonės: 2 startuoliai ir 1 kita įmonė; 2 iš šių įmonių yra registruotos asmens duomenų 
valdytojais ir 1 neregistruota. Negirdėjusių apie poveikio duomenų apsaugai vertinimus 
santykinai daugiau yra įmonių neregistruotų asmens duomenų valdytojais tarpe (83,3 proc.) 
lyginant su registruotomis įmonėmis (71,4 proc.).

taip, teko, ir taikome 
jį savo veikloje 6%

neteko apie tai girdėti 84%

taip, teko, bet netaikome 
jo savo veikloje 10%

taip, teko, ir taikome 
jį savo veikloje 6%

neteko apie tai girdėti 80%

taip, teko, bet netaikome 
jo savo veikloje 14%

14 pav. Ar Jums teko girdėti apie poveikio 
duomenų apsaugai vertinimus? 
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Pasirengimas taikyti Bendrąjį asmens duomenų apsaugos 
reglamentą

Nepaisant to, kad tik 8 proc. respondentų teigė, jog jie žino apie su Reglamento įsigaliojimu 
atsirasiančias naujoves, net 60 proc. respondentų mano, kad administracinė našta jų įmonei 
(pareigos susijusios su asmens duomenų apsauga) įsigaliojus Reglamentui padidės. 40 proc. 
mano, kad administracinė našta nepasikeis (15 pav.). 

Šie rezultatai rodo, kad bendrai įmonės asmens duomenų reguliavimą sieja su didesne 
administracine našta. Tai yra iššūkis priežiūros institucijoms, kurios turi verslui parodyti 
ir išaiškinti Reglamento ir asmens duomenų teisinio reguliavimo apskritai priežastis bei 
privalumus.

Tik 26 proc. visų respondentų mano, kad Reglamento taikymas greičiau teigiamai paveiks jų 
įmonės darbą (16 pav.). Santykinai didesnis procentas startuolių tarpe mano, kad Reglamento 
taikymas juos paveiks neigiamai ar greičiau neigiamai (33,3 proc.) nei kitų respondentų tarpe 
(20 proc. telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonių tarpe, 30 proc. kitų įmonių tarpe). 
Mažiausias procentas (10 proc.) manančių, kad juos Reglamento taikymas paveiks teigiamai 
yra kitų įmonių tarpe. Neregistruotų asmens duomenų valdytojais įmonių tarpe yra santykinai 
didesnis procentas (36,1 proc.) respondentų, laukiančių neigiamų Reglamento taikymo 
pasekmių nei registruotų įmonių tarpe (14,3 proc.). Manančių, kad jų niekaip nepaveiks 
Reglamento taikymas, yra beveik vienodas procentas tiek registruotų, tiek neregistruotų 
respondentų tarpe (atitinkamai 42,9 proc. ir 44,4 proc.).

sumažės 0%

padidės 60%

nepasikeis 40%

15 pav. Kaip, Jūsų nuomone, pasikeis administracinė našta Jūsų įmonei 
(pareigos susijusios su asmens duomenų apsauga) įsigaliojus Reglamentui? 

niekaip nepaveiks 44%

teigiamai 0%neigiamai 2%

greičiau neigiamai 
28%

greičiau teigiamai 26%

Net 70 proc. telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonių mano, kad administracinė našta 
padidės. Taip mano ir 60 proc. startuolių bei 50 proc. kitų įmonių. Net 85,7 proc. registruotų 
asmens duomenų valdytojų įmonių mano, kad administracinė našta padidės, kai taip mano 
tik 50 proc. neregistruotų asmens duomenų valdytoju. 

16 pav. Kaip, Jūsų manymu, Reglamento 
taikymas paveiks Jūsų įmonės darbą? 
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Šie įmonių atsakymai antrina tam, kad įmonės asmens duomenų reguliavimą sieja su didesne 
administracine našta. Reglamente yra daug įmonių darbą palengvinančių taisyklių, kurios 
ypač aktualios toms įmonėms, kuriose asmens duomenų tvarkymas nėra pagrindinė veikla. Be 
to, įmonėms veikiančioms keliose ES šalyse atsiras galimybė bendrauti su keliomis priežiūros 
institucijomis bei naudotis nevalstybinėmis duomenų apsaugos patvirtinimo sistemomis, 
kas tikėtina padidins duomenų apsaugos lankstumą ir gerosios praktikos perėmimą tarp ES 
valstybių. Šiuos aspektus įmonėms būtina pabrėžti.

Tyrimo respondentams bendrai didžiausią rūpestį keliantys Reglamento aspektai yra klientų 
pasitikėjimo ir lojalumo sumažėjimas (46 proc.) ir išlaidos techninėms saugumo priemonėms 
(46 proc.). 28 proc. respondentų nerimauja dėl neigiamos reputacijos dėl galimų saugumo 
pažeidimų, 24 proc. – dėl reikalavimų atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimus, 22 proc. – 
dėl potencialių baudų (17 pav.). Paminėtina, kad skirtingiems įmonių tipams didžiausią rūpestį 
kelia skirtingi Reglamento taikymo aspektai. Pavyzdžiui, startuolių tarpe didžiausią rūpestį 
kelia išlaidos techninėms saugumo priemonėms (60 proc.), kitos įmonės labiausiai nerimauja 
dėl to, kad negalės tvarkyti informacijos taip, kaip reikia verslui (negalės vykdyti planuojamos 
verslo plėtros), ir net 80 proc. telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonių labiausiai rūpestį 
kelia potencialios baudos. Iš registruotų asmens duomenų valdytojais įmonių daugiausiai 
respondentų (57,1 proc.) bijo klientų pasitikėjimo ir lojalumo sumažėjimo, o neregistruotų 
įmonių tarpe didžiausią rūpestį kelia išlaidos techninėms saugumo priemonėms (55,6 proc.).

Klientų pasitikėjimo ir 
lojalumo sumažėjimas

46

Išlaidos techninėms 
saugumo priemonėms

46

Neigiama reputacija dėl 
galimų saugumo pažeidimų

28

Reikalavimai atlikti poveikio 
duomenų apsaugai vertinimus

24

Potencialios baudos 22

Negalėsime tvarkyti informacijos taip 
kaip reikia verslui (negalėsime vykdyti 

planuojamos verslo plėtros)
16

Reikalavimų neapibrėžtumas 16

Išlaidos teisinėms paslaugoms 14

Reikalavimai atlikti duomenų 
saugos auditus

8

N/N 6

17 pav. Kokie Reglamento aspektai 
Jums labiausiai kelia rūpestį?
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Šiuos rezultatus interpretuoti sudėtinga, kadangi jie neatitinka kitų įmonių atsakymų. Įmonės 
nežinodamos teisinio reglamentavimo pokyčių baiminasi dėl skirtingų dalykų. Dėl to manytina, 
kad atsakymus reikėtų vertinti ne kaip Reglamento poveikio lūkesčių atspindį, o kaip bendrų 
įmonių neigiamų lūkesčių susijusių su asmens duomenų apsauga atspindį. Įmonių lūkesčiai 
akivaizdžiai yra susiję su didėjančiu asmens duomenų saugumo grėsmių suvokimu, tačiau 
ir suvokimu, kad įmonės turi investuoti į technines asmens duomenų apsaugos priemones.

Startuolių rūpestis techninėms saugumo priemonėms paaiškinamas tuo, kad šios įmonės 
yra daugiausia susidūrusios su šiomis priemonėmis ir jų kaštais, kurie daugeliu atveju 
yra nuolatiniai (nevienkartiniai) ir labai ženklūs. Akivaizdu, kad visos įmonės supranta jog 
investicijos į asmens duomenų didesnį saugumą yra neišvengiamos, kadangi duomenų 
saugumas yra tapęs bendra klientų pasitikėjimo ir lojalumo sąlyga.

Beveik po lygiai respondentų planuoja (48 proc.) ir neplanuoja (52 proc.) turėti išlaidų 
duomenų apsaugos srityje per artimiausius dvejus metu. 30 proc. respondentų tam ketina 
išleisti iki 500 Eur, 18 proc. – 501-2000 Eur (18 pav.). Net 60 proc. startuolių neplanuoja patirti 
išlaidų duomenų apsaugos srityje, kai taip mano po 40 proc. respondentų telekomunikacijų ir 
finansinių paslaugų įmonių bei kitų įmonių tarpe.

Daugiausiai išlaidų planuoja patirti telekomunikacijų ir finansinių paslaugų bendrovės – 40 proc. 
šių įmonių mano, kad išleis 501-2000 Eur per artimiausius du metus. Tiek pat planuoja išleisti 
tik 13,3 proc. startuolių ir 10 proc. kitų įmonių. Išlaidų neplanuoja patirti daugiau respondentų 
neregistruotų asmens duomenų valdytojais įmonių tarpe (58,3 proc.) nei registruotų asmens 

52

išlaidų neplanuojame patirti

30

iki 500 Eur

18

501-2000 Eur

duomenų valdytojais įmonių tarpe (35,7 proc.). Registruotų asmens duomenų valdytojais 
įmonių tarpe yra didesnis procentas respondentų (42,9 proc.) planuojančių didesnes išlaidas 
(501-2000 Eur) nei neregistruotų įmonių tarpe (tik 8,3 proc.).

Manytina, kad tyrimo rezultatai šiuo klausimu parodo, jog įmonės nežino Reglamento 
reikalavimų ir dėl to dar nėra įsisąmoninę investicijų į duomenų saugumą ir specialių žinių 
asmens duomenų klausimais poreikio. 

Iš manančių, kad patirs išlaidas, daugiausiai planuoja skirti šifravimo technologijų įsigijimui 
ar atnaujinimui (75 proc.) bei duomenų analizės ir apdorojimo technologijų įsigijimui ir 
atnaujinimui 70,8 (70,8 proc.) (19 pav.). Išlaidų prioritetai skiriasi pagal įmonių profilį: daugiausiai 
telekomunikacijų ir finansinių paslaugų bendrovių ir startuolių planuoja skirti lėšas šifravimo 
technologijų įsigijimui ar atnaujinimui (atitinkamai 100 proc. ir 83,3 proc.), daugiausiai kitų 
įmonių planuoja lėšas skirti mobiliųjų prietaisų priežiūrai (83,3 proc.).

18 pav. Kokios tikėtinos Jūsų įmonės išlaidos duomenų 
apsaugos srityje per artimiausius dvejus metus? 

Šifravimo technologijų 
įsigijimui ar atnaujinimui

75

Duomenų analizės ir apdorojimo 
technologijų įsigijimui ar atnaujinimui

71

Mobiliųjų prietaisų priežiūrai 50

Failų dalijimosi 
sistemų paslaugoms 46

Perimetro (teritorijos) apsaugos 
sistemų įsigijimui ar atnaujinimui

29

Už duomenų apsaugą atsakingo 
darbuotojo pasisamdymui

4

N/N 8

19 pav. Kam planuojate skirti lėšas? (N=24)
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Šie tyrimo rezultatai antrina ankstesnėms išvadoms, kad į asmens duomenų apsaugą dauguma 
įmonių žiūri formaliai. Įmonės neplanuoja išlaidų mokymams ir specialistų konsultacijoms, nors 
būtent šiose srityse matyti didžiausios spragos ruošiantis įgyvendinti Reglamentą Lietuvoje. 
Absoliuti dauguma įmonių mano, jog investicijos į asmens duomenų didesnį saugumą yra 
svarbiausios ir planuoja išlaidas būtent tam. Tokią įmonių poziciją gali paaiškinti kitas tyrimo 
klausimas, kurio atsakymai rodo, jog įmonės tikisi aktyvios viešojo švietimo apie Reglamento 
naujoves kampanijos.

Ruošiantis Reglamento įgyvendinimui Lietuvoje, verslas labiausiai pageidauja daugiau 
informacijos apie Reglamentu nustatytus pakeitimus (98 proc.) ir detalių patarimų dėl 
Reglamento reikalavimų įgyvendinimo (94 proc.) (20 pav.). 80 proc. respondentų teigimu, 
naudingiausia būtų pagalba dėl technologinių sprendimų Reglamento reikalavimams 
įgyvendinti. Esminių skirtumų vertinant reikalingą pagalbą tarp startuolių ir telekomunikacijų 
ir finansinių paslaugų įmonių nėra: vienodai svarbiai yra vertinami visi trys aukščiau paminėti 
aspektai (respondentų skaičius svyruoja tarp 90 proc. ir 100 proc.). Kitoms įmonėms yra 
mažiau svarbūs technologiniai sprendimai Reglamento reikalavimams įgyvendinti (30 proc.) 
nei startuoliams (90 proc.) ar telekomunikacijų ir finansinių paslaugų įmonėms (100 proc.). 
Esminių skirtumų pjūviuose pagal registraciją asmens duomenų valdytoju nėra.

Kolegų iš kitų skyrių / sričių dalyvavimas 
rengiantis Reglamentui

10

Įmonės vadovybės parama ir dalyvavimas 
rengiantis Reglamentui

12

Specialiai pasiruošimui skirtas 
įmonės biudžetas

18

Pagalba vertinant rizikas, 
su kuriomis susiduria verslas 32

Išorinių ekspertų ir / ar valstybės institucijų organizuojami 
mokymai / konsultacijos dėl Reglamento įgyvendinimo

46

Technologiniai sprendimai Reglamento 
reikalavimams įgyvendinti

80

Detalūs patarimai dėl Reglamento 
reikalavimo įgyvendinimo

94

Daugiau informacijos apie Reglamente 
numatytus pakeitimus

98

20 pav. Kokia pagalba Jums būtų 
naudinga ruošiantis Reglamentui?
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Šie įmonių atsakymai aktualizuoja švietimo Reglamento tema svarbą ir nubrėžia tam tikras jo 
gaires. Pristatant Reglamento naujoves Lietuvoje būtina koreguoti įmonių susikoncentravimą 
vien į „kietąsias“ – technines – asmens duomenų teisinės apsaugos priemones. Greta, kaip 
lygiavertes, būtina akcentuoti taip vadinamas „minkštąsias“ priemones – ypač „privacy by 
design“ (pritaikytosios duomenų apsaugos), poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo, 
darbuotojų mokymo ir kitas neformalias duomenų apsaugos priemones. Verslui būtina 
išaiškinti, kad daugelis ar net dauguma grėsmių duomenų saugumui kyla dėl žmogiškojo 
faktoriaus ir dėl „minkštųjų“ priemonių nepakankamumo, kurio rezultate nepakanka techninio 
saugumo (pvz. dėl nepakankamo rizikų supratimo taikomos netinkamos techninės apsaugos 
priemonės) arba techninis saugumas yra pažeidžiamas.

44 proc. apklaustųjų mano, kad įgyvendinus Reglamentą asmens duomenų apsauga pagerės, 
o 56 proc. nuomone, niekas nepasikeis (21 pav.). Net 70 proc. telekomunikacijų ir finansinių 
paslaugų įmonių mano, kad niekas nepasikeis, kai taip mano 53,3 proc. startuolių ir 50 proc. 
kitų įmonių. Santykinai daugiausiai manančių, kad asmens duomenų apsauga pagerės, yra 
kitų įmonių tarpe (50 proc.); startuolių tarpe tokių įmonių yra 46,7 proc., o telekomunikacijų 

ne, suprastės 0%

taip, pagerės 44%

ne, niekas 
nepasikeis 56%

21 pav. Jūsų manymu, ar įgyvendinus 
Reglamentą pagerės asmens duomenų apsauga? 

ir finansinių paslaugų įmonių tarpe – 30 proc. Po lygiai respondentų (po 50 proc.) registruotų 
ir neregistruotų asmens duomenų valdytojais įmonių tarpe mano, kad asmens duomenų 
apsauga pagerės ir nepasikeis įgyvendinus Reglamentą. Neregistruotų asmens duomenų 
valdytojais įmonių tarpe yra santykinai daugiau manančių, kad asmens duomenų apsauga 
nepasikeis (58,3 proc.), nei kad pagerės (41,7 proc.) įgyvendinus Reglamentą.

Manytina, kad šie atsakymai rodo jau minėtą bendrą įmonių nepasitikėjimą nauju teisiniu 
reguliavimu. Įmonės bet kokį reguliavimą tikėtinai sieja su didesne administracine našta 
dėl to Reglamento įgyvendinimo perspektyvą vertina salyginai pesimistiškai. Tai yra iššūkis 
priežiūros institucijoms ir specialistams. Kaip minėta, verslas turi aiškiai pamatyti ir suprasti 
Reglamento privalumus ir supaprastintas taisykles lyginant su galiojančiomis šiuo metu.

Dėl Reglamento įgyvendinimo Lietuvoje dar yra daug neatsakytų klausimų – tarp jų kaip 
bus koreguojamas LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kaip bus pertvarkyta 
sankcijų sistema, kiek vidutinėms ir ypač mažoms įmonėms bus prieinama specialistų pagalba 
diegiant Reglamento naujoves.
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Tyrimas aiškiai parodo asmens duomenų teisinės apsaugos tendencijas ir spragas Lietuvoje. 
Bendrai galima konstatuoti, kad asmens duomenų apsauga nėra naujovė Lietuvos verslui. 
Įmonės supranta duomenų apsaugos svarbą ir teikia jai didelę reikšmę.

Vis dėlto ryškiausia tyrimo išvada yra gana formalus biurokratinis asmens duomenų apsaugos 
supratimas verslo įmonių tarpe. Tikėtina, kad įmonės net ir asmens duomenų sąvoką supranta 
siaurai, kadangi nepaisant masiškai paplitusių vaizdo stebėjimo priemonių, įmonės nemano, 
kad tvarko su įmone nesusijusių asmenų duomenis. Tą patį galima pasakyti apie asmens 
duomenų tvarkymo sąvoką, kadangi ryškiai išsiskyrė įmonių atsakymai apie iš esmės tapačius 
asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

Tokį požiūrį labiausiai sąlygoja nepakankamas švietimas duomenų apsaugos klausimais, 
požiūris į asmens duomenų apsaugą kaip į administracinę pareigą, nesuteikiančią konkrečios 
naudos verslui, o taip pat tikėtinai ligšiolinė priežiūros institucijų asmens duomenų apsaugos 
praktika. Net ir pagal naujas Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento taisykles 
dauguma įmonių planuoja išsiversti investicijomis į „kietąsias“ – technines duomenų apsaugos 
priemones, nors Reglamentas būtent akcentuoja „minkštąsias“ priemones.

Verslui būtina išaiškinti, kad daugelis ar net dauguma grėsmių duomenų saugumui kyla 
dėl žmogiškojo faktoriaus ir dėl „minkštųjų“ priemonių nepakankamumo, kurio rezultate 
nepakanka techninio saugumo (pvz., dėl nepakankamo rizikų supratimo taikomos netinkamos 
techninės apsaugos priemonės) arba techninis saugumas yra pažeidžiamas.

Antra ryški tyrimo įžvalga yra platus naujų elektroninės erdvės technologijų taikymas 
Lietuvos įmonėse. Valdydamos šių technologijų rizikas įmonės pasikliauja vidiniais resursais, 
o į specialistus nesikreipia. Džiaugiantis, kad debesijos ir kitos technologijos neabejotinai 
suteikia konkurencinio pranašumo, įmonėms labai svarbu paaiškinti ir specifines kibernetinio 
saugumo rizikas. Šie tyrimo rezultatai kelia nerimą ir geopolitinių rizikų kontekste.

Apibendrinimai

Šiuo metu Reglamentas Lietuvos įmonėms dar yra labai menkai pažįstamas, todėl būtina 
imtis neatidėliotinų priemonių didinant pokyčių ir naujovių žinomumą. Svarstytinos 
priemonės leidžiančios įmonėms gauti konkrečią specialisto konsultaciją įmonei rūpimais 
duomenų apsaugos klausimais. Visais tyrimo klausimais įmonės, kurios buvo susidūrę su 
Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (įmonės įsiregistravę asmens duomenų valdytojais) 
demonstruoja didesnį asmens duomenų klausimų supratimą, kas liudija konsultacijų 
įmonėms svarbą ir veiksmingumą.

Šiuo metu absoliuti dauguma įmonių nežino Reglamento privalumų ir įmonių darbą 
palengvinančių taisyklių, kurios ypač aktualios toms įmonėms, kuriose asmens duomenų 
tvarkymas nėra pagrindinė veikla. Nėra žinoma ir galimybė bendrauti su keliomis priežiūros 
institucijomis ES šalyse bei naudotis nevalstybinėmis duomenų apsaugos patvirtinimo 
sistemomis, kas tikėtina padidins duomenų apsaugos lankstumą ir gerosios praktikos 
perėmimą tarp ES valstybių. Reglamento privalumai turėtų būti svarbiausias mokymų apie 
Reglamentą akcentas, tuo pačiu didinant ir kitų asmens duomenų apsaugos klausimų 
žinomumą.

Labiausiai džiugina, kad asmens duomenų apsauga rūpi Lietuvos startuoliams. Kai kurie 
jų taiko naujausią asmens duomenų apsaugos praktiką, aiškiai supranta būtinybę nuolat 
tobulinti duomenų apsaugą. Manytina, kad startuoliams – įmonėms, kurios tik pradeda veiklą, 
neturi resursų, asmens administracinė priežiūra galėtų būti lankstesnė ir labiau individuali, 
įsigilinant į konkrečią situaciją, kadangi bendrąja prasme pažeidimų mastas tokiose įmonėse 
yra mažesnis.
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