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DĖL ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO
Šiaulių miesto savivaldybės administracija šiuo raštu siekia institucijoms priminti savo
veikloje vadovautis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
(toliau – Reglamentas), kuris įsigaliojo nuo 2018 m gegužės 25 d., nuostatomis.
Nors Reglamente nenustatyti įpareigojimai duomenų valdytojams turėti pasirengus
konkrečius dokumentus, pvz., asmens duomenų tvarkymo taisykles ir pan., tačiau rekomenduojame
tokius dokumentus turėti, nes šie dokumentai gali padėti įrodyti, kad duomenų valdytojas,
tvarkydamas asmens duomenis, laikosi Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto atskaitomybės
principo. Be to, šie dokumentai gali būti laikomi Reglamento 32 straipsnyje nurodyta asmens
duomenų saugumą padedančia užtikrinti organizacine priemone. Atkreipiame dėmesį, kad
vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir jų įstaigų interneto
svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 balandžio 18 d. nutarimu
Nr. 480 (2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 redakcija) 19² p. įstaigos interneto svetainės
skyriuje „Asmens duomenų apsauga“ privalo būti skelbiamos asmens duomenų tvarkymo taisyklės,
vaizdo asmens duomenų tvarkymo taisyklės, asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos
aprašas, duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises formos, asmens duomenų
apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, telefono numeris ir (arba)
elektroninio pašto adresas) bei kita aktuali informacija asmens duomenų tvarkymo klausimais.
Taip pat norime pastebėti, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi, tik laikantis su asmens
duomenų tvarkymu susijusių principų, įtvirtintų Reglamento 5 straipsnyje, ir kai toks asmens
duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas bent viena teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga,
numatyta Reglamento 6 ir (ar) 9 straipsniuose. Tuo atveju, jei nėra nė vienos iš Reglamente
nurodytų asmens duomenų teisėto tvarkymo sąlygų ir teisėto asmens duomenų tvarkymo tikslo,
asmens duomenys negali būti tvarkomi.
Iškilus klausimams, maloniai prašome konsultacijos kreiptis į Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos Teisės skyrių telefonu (8 5) 212 7532.
PRIDEDAMA. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos elektroninio dokumento „Dėl
duomenų apsaugos pareigūno skyrimo“ nuorašas, 2 lapai.
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DĖL DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO SKYRIMO
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vykdydama Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu pavestą 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl
laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) taikymo priežiūrą, šiuo raštu siekia
priminti valdžios institucijoms ir įstaigoms apie jų pareigą paskirti duomenų apsaugos pareigūną ir
apie jo paskyrimą informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Pastebėtina, kad Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnio 1 dalies a punktas įpareigoja
duomenis tvarkančias valdžios institucijas ir įstaigas, išskyrus teismus, kai jie vykdo teismines
funkcijas, paskirti duomenų apsaugos pareigūnus. Remiantis Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi valdžios institucijomis ir įstaigomis
laikomos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, įmonės ir viešosios įstaigos,
finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų bei valstybės pinigų fondų ir Lietuvos
Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį
administravimą arba teikiančios asmenims viešąsias ar administracines paslaugas ar vykdančios
kitas viešąsias funkcijas. Atsižvelgiant į šią įstatymo nuostatą, norime pažymėti, kad pareiga
paskirti duomenų apsaugos pareigūną taip pat yra ir tokioms biudžetinėms įstaigoms, kaip
mokyklos, darželiai, valstybės įmonės ir pan., nepaisant asmens duomenų tvarkymo masto. Kartu
norėtume atkreipti dėmesį į tai, kad duomenų apsaugos pareigūnu gali būti tiek duomenų valdytojo
arba duomenų tvarkytojo personalo narys, tiek asmuo atliekantis duomenų apsaugos pareigūno
užduotis pagal paslaugų teikimo sutartis, taip pat gali būti skiriamas ir vienas duomenų apsaugos
pareigūnams keliems duomenų valdytojams, tačiau būtina įvertinti, ar duomenų apsaugos
pareigūnas galės tokiu atveju tinkamai ir kokybiškai atlikti jam Reglamentu (ES) 2016/679 pavestas
užduotis. Skiriant duomenų apsaugos pareigūnu personalo narį, jis gali atlikti ir kitas funkcijas,
tačiau, tokiu atveju turi būti užtikrinta, kad dėl bet kokių kitų užduočių ir pareigų nekiltų interesų
konflikto. Skiriant duomenų apsaugos pareigūną siūlome vadovautis Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupės 2016 m. gruodžio 13 d. parengtomis ir 2017 m.
balandžio 5 d. atnaujintomis gairėmis dėl duomenų apsaugos pareigūnų WP 243, kuriose yra
pateiktos rekomendacijos dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo, užduočių ir statuso, dėl
duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo pareigų duomenų apsaugos pareigūno atžvilgiu ir pan.,
kurias galite rasti šiuo adresu: https://ada.lt/go.php/Metodine-pagalba966.
Valdžios institucijos ir įstaigos turi ne tik pareigą paskirti duomenų apsaugos pareigūną, bet
ir apie jo paskyrimą pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nurodant duomenų
apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis. Šiuo metu apie duomenų apsaugos pareigūno
paskyrimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai yra pranešę 894 duomenų valdytojai ir
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duomenų tvarkytojai, iš kurių tik 352 viešieji juridiniai asmenys. Atsižvelgdami į tai, norime
paraginti valdžios institucijas ir įstaigas spręsti duomenų apsaugos pareigūno skyrimo klausimą ir
apie jo paskyrimą pranešti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Kaip teisingai pranešti
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną informacijos
galite rasti šiuo adresu: https://ada.lt/go.php/lit/Kaip-teisingai-pateikti-pranesima-apie-duomenuapsaugos-pareiguna-valstybinei-duomenu-apsaugos-inspekcijai.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, vykdydama savo funkcijas, pastebi, kad neretai
duomenų apaugos pareigūnas paskiriamas formaliai, neįtraukiant jo į asmens duomenų apsaugos
klausimų sprendimą, teisės aktų projektų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, rengimo
procesą ir pan. Tikslinga pažymėti, kad siekiant, jog duomenų apsaugos pareigūnas galėtų atlikti
jam Reglamento (ES) 2016/679 pavestas užduotis, duomenų valdytojai ir duomenų tvarkytojai
privalo su duomenų apsaugos pareigūnu konsultuotis ir jį įtraukti į visų klausimų, susijusių su
asmens duomenų tvarkymo, sprendimą kuo ankstyvesniame etape. Atsižvelgiant į tai, ypač svarbu
skiriant duomenų apsaugos pareigūną įvertinti jo profesines savybes, teisės ir praktikos ekspertines
žinias bei gebėjimus atlikti jam pavestas užduotis.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija primena, kad Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas administracinių baudų
taikymas už Reglamentas (ES) 2016/679 83 straipsnio 4 dalies a punkto nuostatų pažeidimą.
Maloniai prašome Jūsų pasidalinti šiuo raštu su Jūsų valdymo srities valdžios institucijomis
ir įstaigomis.
Direktorius

D. Tamulionienė, tel. (8 5) 231 2476

Raimondas Andrijauskas
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Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai
Lietuvos savivaldybių asociacijai
_________________
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Šiaulių miesto socialinių paslaugų centras
Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai
Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Šiaulių miesto savivaldybės sutrikusio vystymosi kūdikių namai
VšĮ Šiaulių centro poliklinika
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stotis
VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras
VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras
Šiaulių kultūros centras
Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija“
Šiaulių miesto koncertinė įstaiga „Saulė“
Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka
Šiaulių turizmo informacijos centras
Šiaulių dailės galerija
Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“
Šiaulių plaukimo mokykla „Delfinas“
Šiaulių sporto mokykla „Dubysa“
Šiaulių sporto mokykla „Klevas“
Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras
Šiaulių teniso mokykla
Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija
VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriui
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
Šiaulių Didždvario gimnazija
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Šiaulių Lieporių gimnazija
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
Šiaulių suaugusių mokykla Šiaulių „Santarvės“ gimnazija
Šiaulių sporto gimnazija
Šiaulių Normundo Valterio jaunimo mokykla
Šiaulių Dainų progimnazija
Šiaulių Gegužių progimnazija
Šiaulių Gytarių progimnazija
Šiaulių Jovaro progimnazija
Šiaulių „Juventos“ progimnazija
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Šiaulių Medelyno progimnazija
Šiaulių Ragainės progimnazija
Šiaulių „Rasos“ progimnazija
Šiaulių Rėkyvos progimnazija
Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
Šiaulių Salduvės progimnazija
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
Šiaulių Zoknių progimnazija
Šiaulių Centro pradinė mokykla
Šiaulių „Saulės“ pradinė mokykla
Šiaulių logopedinė mokykla
Šiaulių „Ringuvos“ specialioji mokykla
Šiaulių sanatorinė mokykla
Šiaulių specialiojo ugdymo centras
Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla

55. Šiaulių dailės mokykla
56. Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras
57. Šiaulių jaunųjų technikų centras
58. Šiaulių jaunųjų turistų centras
59. Šiaulių moksleivių namai
60. Šiaulių 1-oji muzikos mokykla
61. Šiaulių Dainų muzikos mokykla
62. Šiaulių l/d „Auksinis raktelis“
63. Šiaulių l/d „Ąžuoliukas“
64. Šiaulių l/d „Bangelė“
65. Šiaulių l/d „Berželis“
66. Šiaulių l/d „Coliukė“
67. Šiaulių l/d „Dainelė“
68. Šiaulių l/d „Drugelis“
69. Šiaulių l/d „Eglutė“
70. Šiaulių l/d „Ežerėlis“
71. Šiaulių l/d „Gintarėlis“
72. Šiaulių l/d „Gluosnis“
73. Šiaulių l/d „Klevelis“
74. Šiaulių l/d „Kregždutė“
75. Šiaulių l/d „Kūlverstukas“
76. Šiaulių logopedinis l/d
77. Šiaulių l/d „Pasaka“
78. Šiaulių l/d „Pupų pėdas“
79. Šiaulių sanatorinis l/d „Pušelė“
80. Šiaulių l/d „Rugiagėlė“
81. Šiaulių l/d „Salduvė“
82. Šiaulių l/d „Saulutė“
83. Šiaulių l/d „Sigutė“
84. Šiaulių l/d „Trys nykštukai“
85. Šiaulių l/d „Varpelis“
86. Šiaulių l/d „Voveraitė“
87. Šiaulių l/d „Žiburėlis“
88. Šiaulių l/d „Žibutė“
89. Šiaulių l/d „Žilvitis“
90. Šiaulių l/d „Žiogelis“
91. Šiaulių l/d „Žirniukas“
92. Šiaulių Petro Avižonio regos centras
93. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
94. Šiaulių miesto pedagoginė psichologinė tarnyba
95. Švietimo skyrius
96. Miesto ūkio ir aplinkos skyrius
97. Kūno kultūros ir sporto skyrius
98. Socialinių paslaugų skyrius
99. Kultūros skyrius
100. Sveikatos skyrius
101. Ekonomikos ir investicijų skyrius
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