
 

                Pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą Nr. 2016/679 Fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis yra 

pagrindinė teisė. 

                Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos  8 straipsnio 1 dalyje ir Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo  16 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę 

į savo asmens duomenų apsaugą. Fizinių  asmenų apsaugos tvarkant jų asmens duomenis 

principais ir taisyklėmis turėtų būti paisoma fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių, 

visų pirma jų teisės į asmens duomenų apsaugą, neatsižvelgiant į jų pilietybę ar gyvenamąją 

vietą. Šiuo reglamentu siekiama padėti užbaigti kurti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę 

ir ekonominę sąjungą, skatinti ekonominę ir socialinę pažangą, stiprinti valstybių narių 

ekonomiką ir siekti jų ekonomikos konvergencijos vidaus rinkoje ir fizinių asmenų gerovės. 

 

Duomenų apsaugos politika įstaigoje organizuojama remiantis : 

 

-  2016 m. balandžio 27 d.  Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos 

reglamentu Nr. 2016/679 (ES); 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 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (Tekstas svarbus EEE) - 

Publications Office of the EU (europa.eu) 

-   Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ( ADTAĮ); 

-    Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos parengtomis rekomendacijomis.  

 

Asmens,  kaip duomenų subjekto, teisės pagal Reglamentą: 

  

1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis; T. y. pateikti prašymą suteikti 

informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra 

tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.  
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-lt
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-lt
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2. Teisė ištaisyti asmens duomenis; T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens 

duomenis jei, pavyzdžiui, nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, 

neišsamūs ar netikslūs.  

3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“); T. y. pateikti prašymą ištrinti 

Jūsų asmens duomenis jei  manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba 

nesąžiningai.  

4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą; T. y. pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) 

Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote 

ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie 

taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad 

duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir 

kt.  

5. Teisė į duomenų perkėlimą;  T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens 

duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam 

duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.  

6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens 

duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi teisėto intereso arba viešojo intereso 

teisiniu pagrindu.   

7. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų 

tvarkymo, pavyzdžiui, dėl Jūsų, kaip kandidato, duomenų saugojimo po darbo atrankos 

pabaigos. 

 

Asmens duomenų apsaugos principai: 

  

- asmens duomenys turi būti tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai asmens, 

kurio duomenys tvarkomi, atžvilgiu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

- duomenys turi būti tvarkomi konkrečiais tikslais ir šiuos tikslus įmonė ar 

organizacija privalo nurodyti asmenims, kai renka jų asmens duomenis. Įmonė ar 



organizacija negali tiesiog rinkti asmens duomenų neturėdama apibrėžtų tikslų (tikslo 

apribojimo principas); 

- įmonė ar organizacija gali rinkti ir tvarkyti tik tuos asmens duomenis, kurių 

reikia tam tikslui pasiekti (duomenų kiekio mažinimo principas); 

- įmonė ar organizacija turi užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tikslūs, 

atnaujinami atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus ir ištaisomi, jeigu taip nėra (tikslumo 

principas); 

- įmonė ar organizacija negali toliau naudoti asmens duomenų kitiems 

tikslams, kurie nesuderinami su pirminiu tikslu; 

- įmonė ar organizacija turi užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi ne 

ilgiau nei būtina tikslams, kuriems jie buvo surinkti (saugojimo trukmės apribojimo 

principas); 

- įmonė ar organizacija naudodamasi tinkamomis technologijomis turi įdiegti 

tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, užtikrinančias asmens duomenų 

saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų 

tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir 

konfidencialumo principas). 

 

 

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro  

Duomenų apsaugos pareigūnas:  

Vilma Kmieliauskienė, Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro teisės 

specialistė,  P. Širvio g. 1, 42155 Rokiškis, tel. (8 458) 71284, 

el.p. v.kmieliauskiene@post.rokiskis.lt 

 

 


