LIETUVOS RESPUBLIKOS
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ĮSAKYMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIAME TEISME TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO
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Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsniu ir
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (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):
1. T v i r t i n u Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme
taisykles (pridedama).
2. P a v e d u Konstitucinio Teismo Administravimo ir protokolo skyriaus vyriausiajai
specialistei Daivai Pitrėnaitei su šio įsakymo 1 punkte nurodytomis taisyklėmis supažindinti
Konstitucinio Teismo teisėjus, valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

Pirmininkas

Dainius Žalimas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko
2020 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 4B-17

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIAME TEISME TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme taisyklės

(toliau – Taisyklės) nustato asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Konstituciniame
Teisme apimtį ir tikslus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ypatumus ir duomenų apsaugos
organizacines ir technines priemones, taikytinas siekiant užtikrinti, kad Konstituciniame Teisme būtų
laikomasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (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) (OL 2016 L 119)
(toliau – Reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintų
asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
2.

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente,

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatyme,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos teisės gauti
informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų
tvarkymą ar Konstitucinio Teismo veiklą.
3.

Taisyklės privalomos Konstitucinio Teismo teisėjams (toliau – Teismo teisėjai), taip pat

Konstitucinio Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis
(toliau – Teismo darbuotojai), kurie tvarko Konstituciniame Teisme esančius asmens duomenis ir
(arba) eidami savo pareigas sužino arba gali sužinoti asmens duomenis.
4.

Konstituciniame Teisme tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Konstitucinis

Teismas, juridinio asmens kodas 188604236, buveinės adresas Gedimino pr. 36, 01104 Vilnius.
5.

Siekdamas užtikrinti Reglamente įtvirtintų asmens duomenų apsaugos reikalavimų

laikymąsi, Konstitucinio Teismo kancleris skiria duomenų apsaugos pareigūną, kuris vykdo
Reglamento 39 straipsnyje ir Taisyklėse įtvirtintas su asmens duomenų apsauga susijusias užduotis,
taip pat kitas tokias užduotis – Konstitucinio Teismo pirmininko ir (ar) kanclerio pavedimu.
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II SKYRIUS
KONSTITUCINIO TEISMO TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JŲ TVARKYMO
TIKSLAI
6.

Konstituciniame Teisme asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

6.1. konstitucinio teisingumo vykdymo (teisminių funkcijų vykdymo) tikslu – Teismo teisėjų,
Teismo darbuotojų, konstitucinės justicijos proceso dalyvių, kitų Konstitucinio Teismo posėdyje
dalyvaujančių asmenų tapatybę patvirtinantys ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie darbovietę,
einamas pareigas, darbo patirtį, kvalifikaciją, vaizdo ir (ar) garso duomenys, taip pat bet kurie kiti
asmens duomenys (įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis), gauti Konstituciniam Teismui
nagrinėjant Konstitucinio Teismo įstatyme nurodytus prašymus ar paklausimus ir (ar) reikalingi
tinkamam jų išnagrinėjimui;
6.2. visuomenės informavimo apie Konstitucinio Teismo veiklą (Konstitucinio Teismo
posėdžių tiesioginės transliacijos, renginių organizavimo, svetainės www.lrkt.lt, socialinių tinklų
paskyrų tvarkymo) tikslu – Teismo teisėjų, Teismo darbuotojų, Konstitucinio Teismo posėdžiuose
dalyvaujančių asmenų, Konstitucinio Teismo organizuojamų renginių dalyvių, visuomenės
informavimo priemonių atstovų, Konstitucinio Teismo svečių tapatybę patvirtinantys ir kontaktiniai
duomenys, duomenys apie darbovietę, einamas pareigas, darbo patirtį, kvalifikaciją, vaizdo ir (ar)
garso duomenys;
6.3. asmenų prašymų ar skundų (išskyrus prašymus ir paklausimus, nagrinėjamus
Konstitucinio Teismo įstatymo nustatyta tvarka) nagrinėjimo tikslu – prašymą ar skundą pateikusio
asmens, taip pat kitų asmenų duomenys, nurodyti pateiktame prašyme ar skunde arba gauti siekiant
išnagrinėti šį prašymą ar skundą;
6.4. tarptautinio bendradarbiavimo (komandiruočių į užsienio valstybes, užsienio delegacijų
priėmimo, renginių organizavimo) tikslu – Teismo teisėjų, Teismo darbuotojų, atvykstančiųjų į
Konstitucinį Teismą asmenų tapatybę patvirtinantys ir kontaktiniai duomenys, taip pat duomenys apie
darbovietę, einamas pareigas, darbo patirtį, kvalifikaciją;
6.5. vidaus administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir
finansinių išteklių naudojimo) tikslu – Teismo teisėjų, kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo
teisėjų, esamų ir buvusių Teismo darbuotojų, pretendentų į Konstitucinio Teismo darbuotojus,
studentų, siekiančių atlikti arba atliekančių praktiką Konstituciniame Teisme, asmens tapatybę
patvirtinantys ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie mokymosi įstaigą, darbovietę, einamas
pareigas, darbo patirtį, kvalifikaciją, darbo laiką, tarnybinės veiklos vertinimą, finansiniai duomenys,
specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, naryste profesinėje sąjungoje, taip pat
duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, kai reikia patikrinti, ar
asmuo atitinka įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus
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pareigoms eiti arba darbo funkcijoms vykdyti, Konstituciniame Teisme gautuose ar parengtuose
oficialiuosiuose ir kituose dokumentuose nurodyti asmens duomenys, vaizdo ir (ar) garso duomenys;
6.6. viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo ir vykdymo tikslu – Teismo darbuotojų, tiekėjų
ar jų atstovų (fizinių asmenų) asmens tapatybę patvirtinantys ir kontaktiniai duomenys, duomenys
apie darbovietę, einamas pareigas, darbo patirtį, kvalifikaciją, finansiniai duomenys;
6.7. prekių, darbų, paslaugų sutarčių vykdymo tikslu – Teismo darbuotojų, tiekėjų ar jų
atstovų (fizinių asmenų) asmens tapatybę patvirtinantys ir kontaktiniai duomenys, duomenys apie
darbovietę, einamas pareigas, darbo patirtį, kvalifikaciją, finansiniai duomenys;
6.8. viešųjų ir privačių interesų derinimo užtikrinimo tikslu – Teismo teisėjų, Teismo
darbuotojų, pretendentų į Konstitucinio Teismo darbuotojus, privalančių deklaruoti privačius
interesus, ir jų artimų asmenų tapatybę patvirtinantys, kontaktiniai ir kiti asmens duomenys, nurodyti
privačių interesų deklaracijose;
6.9. Konstitucinio Teismo bibliotekos paslaugų vartotojų apskaitos tikslu – Teismo teisėjų,
Teismo darbuotojų, kadenciją baigusių Konstitucinio Teismo teisėjų ir kitų asmenų, pageidaujančių
naudotis Konstitucinio Teismo bibliotekos paslaugomis, asmens tapatybę patvirtinantys ir
kontaktiniai duomenys;
6.10. Teismo teisėjų, Teismo darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Konstituciniame Teisme,
Konstitucinio Teismo turto saugumo užtikrinimo tikslu – vaizdo ir (ar) garso duomenys (vykdomas
vaizdo stebėjimas kartu su garso įrašymu arba be jo);
6.11. asmenų aptarnavimo Konstituciniame Teisme kokybės užtikrinimo tikslu gali būti
tvarkomi asmenų žodinio ar telefoninio pokalbio metu pateikti asmens duomenys, įrašant pokalbį
užfiksuoti garso duomenys.
7.

Taisyklių 6 punkte išvardytais ar kitais teisės aktų nustatytais tikslais gali būti tvarkomi

ir kiti asmens duomenys, kuriuos Konstituciniam Teismui savo iniciatyva pateikia duomenų subjektas
ir (arba) kuriuos tvarkyti Konstitucinį Teismą įpareigoja įstatymai ar kiti asmens duomenų tvarkymą
reglamentuojantys teisės aktai.
8.

Konkrečios Taisyklių 6 punkte išvardytais tikslais tvarkomų asmens duomenų kategorijos

aprašomos elektroniniu būdu (Excel formatu) pildomame Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnale
(1 priedas), kurį, vadovaudamasis Reglamento 30 straipsniu, pildo duomenų apsaugos pareigūnas.
9.

Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalas saugomas Lietuvos Respublikos Konstitucinio

Teismo informacinėje sistemoje (duomenų bazėje) ir yra prieinamas visiems Teismo teisėjams ir
Teismo darbuotojams.
10.

Duomenų apsaugos pareigūnas ne rečiau kaip kartą per metus peržiūri ir prireikus

atnaujina Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalo įrašus. Konstituciniame Teisme prireikus tvarkyti
Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnale neįrašytus asmens duomenis, atlikti kitus šiame žurnale
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neaprašytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tai daryti ketinantis Teismo darbuotojas apie tai
informuoja duomenų apsaugos pareigūną. Duomenų apsaugos pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau
kaip per tris darbo dienas nuo informacijos gavimo papildo Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalą,
prieš tai šio žurnalo pakeitimus suderinęs su Konstitucinio Teismo kancleriu. Teismo teisėjai ir
Teismo darbuotojai elektroniniu paštu informuojami apie Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalo
pakeitimus.

III SKYRIUS
ORGANIZACINIAI IR TECHNINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
REIKALAVIMAI
11.

Asmens duomenys Konstituciniame Teisme tvarkomi neautomatiniu būdu ir (ar)

automatiniu būdu laikantis Reglamento 5 straipsnyje įtvirtintų su asmens duomenų tvarkymu
susijusių principų ir 6 straipsnyje įtvirtintų teisėtumo reikalavimų.
12.

Duomenų subjektų pateikti dokumentai ir jų kopijos, personalo valdymo, buhalterinės

apskaitos ir atskaitomybės, kiti Konstitucinio Teismo dokumentai (dokumentų bylos), kuriuose yra
asmens duomenų (išskyrus viešai paskelbtus asmens duomenis), saugomi rakinamose spintose,
seifuose arba patalpose. Dokumentai negali būti laikomi taip, kad asmenys, neturintys teisės tvarkyti
dokumentuose esančių asmens duomenų, galėtų nekliudomai su jais susipažinti.
13.

Asmens duomenys Konstituciniame Teisme automatiniu būdu tvarkomi ir saugomi

Konstitucinio Teismo informacinėje sistemoje. Prieiga prie automatiniu būdu tvarkomų asmens
duomenų apsaugoma slaptažodžiais. Asmens duomenys informacinėse sistemose tvarkomi laikantis
saugos reikalavimų, nustatytų atitinkamos informacinės sistemos saugos dokumentuose.
14.

Vaizdo ir garso duomenys Konstituciniame Teisme tvarkomi Konstitucinio Teismo

pirmininko tvirtinamose Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Konstituciniame
Teisme taisyklėse nustatyta tvarka.
15.

Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta tik tam Teismo teisėjui ar Teismo

darbuotojui, kuriam tokia prieiga yra reikalinga jo funkcijoms vykdyti.
16.

Teismo teisėjas ar Teismo darbuotojas, tvarkantis asmens duomenis, privalo:

16.1. laikytis asmens duomenų tvarkymo ir saugos reikalavimų, įtvirtintų Reglamente, Asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose;
16.2. neatskleisti, neperduoti asmens duomenų asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens
duomenų, nesudaryti sąlygų atsitiktinai ar neteisėtai atskleisti asmens duomenų, jų pakeisti, nedaryti
perteklinių asmens duomenų kopijų. Ši pareiga išlieka ir pasibaigus Teismo teisėjų įgaliojimams,
Teismo darbuotojui perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus jo tarnybos ar darbo santykiams su
Konstituciniu Teismu;

5

16.3. nedelsdamas pranešti duomenų apsaugos pareigūnui apie bet kokią įtartiną situaciją, dėl
kurios gali kilti grėsmė Konstituciniame Teisme tvarkomų asmens duomenų saugumui.
17.

Teismo teisėjas ar Teismo darbuotojas netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai

pasibaigia Teismo teisėjo įgaliojimai, Teismo darbuotojo tarnybos ar darbo santykiai su Konstituciniu
Teismu arba kai Teismo darbuotojui pavedama vykdyti kitas, su asmens duomenų tvarkymu
nesusijusias, funkcijas.
18.

Asmens duomenys Konstituciniame Teisme saugomi ne ilgiau, negu tai būtina duomenų

tvarkymo tikslais. Asmens duomenys yra saugomi Lietuvos vyriausiojo archyvaro tvirtinamoje
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, Konstitucinio Teismo kanclerio tvirtinamame
dokumentacijos plane, Konstitucinio Teismo pirmininko tvirtinamuose Konstitucinio Teismo
valdomų ar naudojamų informacinių sistemų nuostatuose, Vaizdo ir garso duomenų tvarkymo
Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme taisyklėse nustatytais terminais.
19.

Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, išskyrus

tuos, kurie pagal įstatymų ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų tvarkymą, reikalavimus
turi būti perduoti valstybės archyvams. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, ir šių dokumentų
kopijos turi būti sunaikinti taip, kad nebūtų galima atpažinti jų turinio ir (ar) juos atkurti.
20.

Konstitucinis Teismas tvarkomus asmens duomenis teikia valstybės registrų ir valstybės

informacinių sistemų valdytojams ir (arba) tvarkytojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms,
įstaigoms, organizacijoms ir kitoms trečiosioms šalims, jeigu juos teikti Konstitucinį Teismą
įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai, reglamentuojantys asmens duomenų teikimą.
21.

Asmens duomenys trečiosioms šalims taip pat gali būti teikiami pagal Konstitucinio

Teismo ir duomenų gavėjų sudarytas sutartis. Siekiant užtikrinti ne mažesnę, nei Taisyklėse nustatyta,
asmens duomenų apsaugą, šiose sutartyse turi būti aptarta asmens duomenų naudojimo tikslas,
sąlygos, tvarka, teikiamų asmens duomenų apimtis.
22.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatytais atvejais, vadovaujantis

Reglamento 35 straipsniu, prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis turi būti atliktas poveikio
duomenų apsaugai vertinimas. Konstitucinio Teismo kanclerio sprendimu poveikio duomenų
apsaugai vertinimas gali būti atliekamas ir kitais atvejais, kai pradėjus taikyti naujas asmens duomenų
tvarkymo priemones galėtų kilti didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms.
23.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimą atlieka Teismo darbuotojas (-ai), kuriam (-iems)

yra pavesta vykdyti šių duomenų tvarkymo funkcijas, arba Konstitucinio Teismo kanclerio pavedimu
– kitas Teismo darbuotojas. Poveikio duomenų apsaugai vertinimą atlikęs Teismo darbuotojas surašo
poveikio duomenų apsaugai vertinimo pažymą (3 priedas). Su poveikio duomenų apsaugai vertinimo
pažyma supažindinamas duomenų apsaugos pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos šioje
pažymoje nurodytos pavojų asmens duomenų apsaugai mažinančios priemonės.
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24.

Jeigu atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą nustatoma, kad tvarkant asmens

duomenis kiltų didelis pavojus asmenų teisėms ir laisvėms, prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis
Reglamento 36 straipsnio nustatyta tvarka konsultuojamasi su Valstybine duomenų apsaugos
inspekcija.
25.

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo pažymos registruojamos ir saugomos laikantis

Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą,
reikalavimų.

IV SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
26.

Duomenų subjektas turi teisę:

26.1. gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
26.2. susipažinti su Konstituciniame Teisme tvarkomais savo asmens duomenimis;
26.3. reikalauti patikslinti ar papildyti tvarkomus savo asmens duomenis;
26.4. reikalauti ištrinti tvarkomus savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
26.5. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
26.6. nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu;
26.7. prašyti perkelti savo asmens duomenis.
27.

Konstitucinis Teismas neįgyvendina Reglamento 22 straipsnyje įtvirtintos teisės

reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą,
grindžiamas sprendimas, nes Konstituciniame Teisme nėra priimami tik automatizuotu duomenų
tvarkymu grindžiami sprendimai, galintys sukelti duomenų subjektui teisines pasekmes, o
profiliavimas vykdomas tik esant aiškiai išreikštam duomenų subjekto sutikimui.
28.

Įgyvendinant Taisyklių 26 punkte išvardytas teises vadovaujamasi Reglamento

III skyriuje įtvirtintais reikalavimais ir šių Taisyklių nuostatomis, apibrėžiančiomis asmens duomenų
tvarkymo Konstituciniame Teisme ypatumus.
29.

Reglamento 13 ir 14 straipsniuose nurodyta informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Konstituciniame Teisme skelbiama Konstitucinio Teismo svetainėje (skiltyje „Asmens duomenų
apsauga“).
30.

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti šių Taisyklių 26 punkte išvardytas teises,

kreipiasi į Konstitucinį Teismą su nustatytos formos prašymu (2 priedas). Prašymas gali būti
teikiamas tiesiogiai, duomenų subjektui atvykus į Konstitucinį Teismą, siunčiamas paštu arba
teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant
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pašto tinklą, informacinę sistemą (E. pristatymas). Prašymas teikiamas valstybine kalba, jis turi būti
aiškus ir suprantamas, parašytas įskaitomai, pasirašytas duomenų subjekto arba jo atstovo.
31.

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

31.1. jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai Teismo darbuotojui, duomenų subjektas privalo
pateikti jam asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
31.2. jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama teisės aktų
nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
31.3. jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, jis turi būti pasirašytas
kvalifikuotu elektroniniu parašu.
32.

Kai duomenų subjekto teisės įgyvendinamos per atstovą, kartu su prašymu turi būti

pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta jo
kopija.
33.

Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės perkelti asmens duomenis įgyvendinimo,

prašyme turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų
valdytojui.
34.

Jeigu prašymas neatitinka Taisyklių 30–33 punktuose nustatytų reikalavimų, jis

nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas grąžinamas duomenų subjektui, raštu nurodant
prašymo grąžinimo priežastis. Pašalinęs trūkumus, duomenų subjektas Taisyklėse nustatyta tvarka
gali pateikti Konstituciniam Teismui pakartotinį prašymą.
35.

Kai duomenų subjektas prašo įgyvendinti Taisyklių 26.3 papunktyje įtvirtintą teisę,

siekiant įsitikinti, kad tvarkomi asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, duomenų subjekto gali
būti paprašyta pateikti papildomus tai patvirtinančius dokumentus.
36.

Duomenų subjekto prašymas Konstituciniame Teisme išnagrinėjamas ir informacija apie

prašymo nagrinėjimo rezultatus duomenų subjektui pateikiama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per
mėnesį nuo prašymo gavimo Konstituciniame Teisme dienos. Prašymo nagrinėjimo terminas
Konstitucinio Teismo pirmininko ar kanclerio sprendimu, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ar
Konstituciniame Teisme nagrinėjamų prašymų kiekį, gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais.
Taisyklių 35 punkte nurodytu atveju prašymo nagrinėjimo terminas skaičiuojamas nuo papildomų
dokumentų gavimo Konstituciniame Teisme dienos.
37.

Konstituciniame Teisme gali būti atsisakyta įgyvendinti duomenų subjekto teisę arba

pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu taikytinos Reglamento III skyriuje
įtvirtintos duomenų subjektų teisių įgyvendinimo išimtys ir (ar) apribojimai, taip pat jeigu nustatoma,
kad duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas ar neproporcingas. Atsisakant pateikti
prašomą informaciją, privaloma raštu nurodyti tokio atsisakymo motyvus. Apie atsisakymą
įgyvendinti duomenų subjekto teisę arba pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją
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duomenų subjektas informuojamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo gavimo
Konstituciniame Teisme dienos.
38.

Jeigu prašyme įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) nenurodyta kitaip, apie prašymo

nagrinėjimo rezultatus duomenų subjektas informuojamas tokia pačia forma, kokia buvo pateiktas
prašymas.
39.

Duomenų subjekto prašymu, įgyvendinant jo teisę susipažinti su tvarkomais asmens

duomenimis, informacija gali būti pateikiama ir žodžiu, prireikus leidžiant susipažinti su dokumentu,
vaizdo ir (ar) garso įrašu, suteikiant prieigą prie informacijos rinkmenos.
40.

Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama

valstybine kalba. Duomenų subjektui Konstitucinio Teismo turima informacija nevalstybine kalba
gali būti pateikta tuo atveju, kai informacija šia kalba yra tvarkoma.
41.

Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti asmens duomenis Konstituciniame Teisme

tvarkomi jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu duomenų subjektas pageidauja, kad
jie būtų ištrinti, prašyme perkelti asmens duomenis turi tai nurodyti arba atskirai kreiptis į
Konstitucinį Teismą dėl teisės reikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis („teisės būti
pamirštam“) įgyvendinimo.
42.

Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo atliekami ir

informacija duomenų subjektui teikiama nemokamai.
43.

Konstituciniame Teisme įgyvendinant duomenų subjekto teises užtikrinama, kad nebūtų

pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.
44.

Veiksmai

ar

neveikimas,

susiję

su

duomenų

subjekto

teisių

įgyvendinimu

Konstituciniame Teisme, išskyrus atvejus, kai asmens duomenys tvarkomi vykdant teismines
funkcijas, gali būti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka skundžiami
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMAS
45.

Teismo teisėjas ar Teismo darbuotojas, sužinojęs apie galimą asmens duomenų saugumo

pažeidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Konstitucinio Teismo kanclerį ir, jeigu įmanoma, imasi
priemonių galimam asmens duomenų saugumo pažeidimui pašalinti ir keliui neigiamoms jo
pasekmėms atsirasti užkirsti.
46.

Gavęs informaciją apie galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą, Konstitucinio

Teismo kancleris organizuoja asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimą, kurio metu:
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46.1. nustatomas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, aplinkybės, duomenų subjektų
ir asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, apytikslis skaičius ir kategorijos;
46.2. įvertinamos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės;
46.3. nustatomos organizacinės ir techninės priemonės, kurių reikia imtis asmens duomenų
saugumo pažeidimui ir neigiamoms jo pasekmėms pašalinti;
46.4. vadovaujantis Reglamento 34 straipsniu, įvertinamas poreikis apie asmens duomenų
saugumo pažeidimą informuoti duomenų subjektus;
46.5. atliekami kiti reikalingi asmens duomenų saugumo pažeidimo valdymo veiksmai.
47.

Į asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimą įtraukiamas ir duomenų apsaugos

pareigūnas. Atlikus asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimą surašoma asmens duomenų
saugumo pažeidimo tyrimo ataskaita (4 priedas), kurioje fiksuojamos pažeidimo aplinkybės,
poveikis, priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimui ir jo pasekmėms pašalinti, kita informacija, kurią,
pažeidimo tyrimą atlikusių asmenų nuomone, reikia nurodyti. Asmens duomenų saugumo pažeidimo
tyrimo ataskaitos registruojamos ir saugomos laikantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro priimtų teisės
aktų, reglamentuojančių dokumentų valdymą, reikalavimų.
48. Reglamento 33 straipsnyje nustatytais atvejais, tvarka ir terminais apie asmens duomenų
saugumo pažeidimą pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Pranešimas apie asmens
duomenų saugumo pažeidimą pateikiamas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatyta
tvarka.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
49.

Taisyklės skelbiamos Konstitucinio Teismo svetainėje (skiltyje „Asmens duomenų

apsauga“).
50.

Teismo teisėjai ir Teismo darbuotojai su Taisyklėmis ir jų pakeitimais supažindinami per

Konstitucinio Teismo dokumentų valdymo sistemą.

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos
Respublikos Konstituciniame
Teisme taisyklių
1 priedas
(Duomenų tvarkymo veiklos įrašų žurnalo pavyzdinė forma)
DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠŲ ŽURNALAS
Duomenų valdytojas:
Adresas

Telefonas

Elektroninio pašto
adresas

Kitos ryšių priemonės

Gedimino pr. 36, 01104

(8 5) 261 3535

pastas@lrkt.lt

Faks. (8 5) 212 7975, svetainė www.lrkt.lt

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Adresas

Elektroninio pašto
adresas

Telefonas

Kitos ryšių priemonės

–
Asmens duomenų tvarkymo veiksmai:

Nr.

Tvarkomi
asmens
duomenys

Duomenų
subjektai

Duomenų
gavėjai

Duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Tvarkymo
teisiniai
pagrindai

Kita reikiama
informacija

1. Duomenų tvarkymo tikslas – konstitucinio teisingumo vykdymas
1.1.
1.2. ...
2. Duomenų tvarkymo tikslas – ........................................................
2.1.
2.2. ...

Asmens duomenų perdavimas į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai:

Nr.

Trečiosios valstybės arba
tarptautinės organizacijos,
kuriai perduodami asmens
duomenys, pavadinimas

Tinkamų apsaugos
priemonių dokumentai
(Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento
49 straipsnio 1 dalis)

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų
perdavimu

1. ...
Naujų duomenų įvedimas, duomenų keitimas:

Nr.

Duomenų
įvedimo / keitimo
data

Pakeitimų esmė

Duomenis įvedęs / pakeitęs asmuo

_____________________

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos
Respublikos Konstituciniame
Teisme taisyklių
2 priedas
(Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) pavyzdinė forma)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Duomenų subjekto vardas, pavardė)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys: tel. numeris ar e. pašto adresas (nurodoma pareiškėjo pageidavimu)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(Atstovo vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto
atstovas)

Lietuvos Respublikos
Konstituciniam Teismui
PRAŠYMAS
ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)
___________
(Data)
________
(Vieta)

1. Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es)1:
 eisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą
Teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis
 Teisę reikalauti patikslinti ar papildyti tvarkomus asmens duomenis
 Teisę reikalauti ištrinti tvarkomus asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)
 Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą
 Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu
 Teisę prašyti perkelti asmens duomenis
2. Nurodydamas (-ama) konkrečiai, prašau _________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

1

Tinkamą (-us) variantą (-us) pažymėkite X.
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nurodykite, ko konkrečiai prašote, ir pateikite kuo daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es).
Pavyzdžiui, jeigu norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite, kokių konkrečiai duomenų (pvz., 20.... m. .............. d.
elektroninio pašto laiško, 20.... m. .......................... d. vaizdo įrašo (.... val. .... min. – .... val. .... min.)); jeigu norite
patikslinti ar papildyti asmens duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu
nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, nurodykite argumentus, kuriais grindžiate savo nesutikimą, taip
pat nurodykite, dėl kokių konkrečiai asmens duomenų tvarkymo kreipiatės; jeigu kreipiatės dėl asmens duomenų
perkėlimo, nurodykite, kokie asmens duomenys ir kam (Jums ar kitam asmens duomenų valdytojui, kokiu elektroninio
pašto adresu) turėtų būti perduoti.

PRIDEDAMA2:
1. ___________________________________________________________, _____ lapų.
2. ___________________________________________________________, _____ lapų.
3. ___________________________________________________________, _____ lapų.
4. ___________________________________________________________, _____ lapų.

_______________
(Parašas)

_____________________________
(Vardas, pavardė)

––––––––––––––––––––––––––––

Nurodomi dokumentai, kurių kopijos pridedamos. Reikiami pateikti dokumentai išvardyti Asmens duomenų tvarkymo
Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme taisyklių 31 ir 32 punktuose. Prie prašymo gali būti pridėtos ir kitų,
duomenų subjekto manymu, reikalingų pateikti dokumentų kopijos.
2

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos
Respublikos Konstituciniame
Teisme taisyklių
3 priedas
(Poveikio duomenų apsaugai vertinimo pažymos pavyzdinė forma)
POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMO PAŽYMA
_____________ Nr. ____________

1. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo (toliau – PDAV) pagrindas:
1.1. Planuojama veikla
1.2. Planuojamos veiklos tikslas
1.3. PDAV priežastis / pagrindas1
2. Asmens duomenų tvarkymo aprašymas:
2.1. Asmens
duomenų
tvarkymo
2
veiksmai (rinkimo, naudojimo, saugojimo,
naikinimo),
tvarkytojas
(jeigu
pasitelkiamas), šaltiniai, gavėjai
2.2. Asmens
duomenų
tvarkymui
naudojamos
techninės
priemonės
(naudojama techninė įranga, naujos ar
neįprastu
būdu
taikomos
technologijos, kai prireikia)

esamos

2.3. Asmens
duomenų
tvarkymo
apimtis (tvarkomų duomenų kategorijos,
kiek ir kaip dažnai tvarkomi duomenys; kaip
ilgai bus saugomi asmens duomenys;
nurodomas apytikslis duomenų subjektų
skaičius ir geografinė duomenų tvarkymo
aprėptis)

2.4. Asmens
duomenų
tvarkymo
kontekstas (Konstitucinio Teismo santykis
su duomenų subjektais; duomenų subjektų
galimybės įgyvendinti su duomenų tvarkymu
susijusias teises, galimybė numatyti, kad jų
asmens duomenys bus tvarkomi; specialios
vaikų ir kitų pažeidžiamų asmenų asmens
duomenų saugumo užtikrinimo priemonės
(kai taikoma); kitos problemos ar klausimai,
į kuriuos būtina atsižvelgti)
2.5. Asmens duomenų tvarkymo tikslai
(kokio rezultato siekiama; kokia numatoma

Nurodoma Bendrojo duomenų apsaugos reglamento straipsnis ir (ar) Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus patvirtinto Duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų
apsaugai vertinimą, sąrašo punktas.
2
Gali būti pavaizduota schema.
1

2
nauda Konstituciniam Teismui, poveikis
kitiems asmenims)

3. Konsultacijos:
3.1. Vykdytos ar numatomos vykdyti
duomenų
subjektų
apklausos,
konsultacijos su duomenų saugos ar kitų
sričių ekspertais, vykdytų apklausų,
konsultacijų rezultatai (informacija apie
tai, kaip atsižvelgta / motyvai, kodėl
neatsižvelgta)
3.2. Pagrindimas,
kodėl
apklausos,
konsultacijos nebūtinos

4. Būtinybės ir proporcingumo vertinimas:
4.1. Duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
4.2. Poreikis tvarkyti duomenis siekiant
iškelto tikslo; galimų alternatyvų
įvertinimas
4.3. Priemonės
galimiems
asmens
duomenų tvarkymo veiklos sutrikimams,
pertekliniam
duomenų
tvarkymui
išvengti, duomenų kokybei užtikrinti
4.4. Numatoma
duomenų
subjektų
informavimo apie asmens duomenų
tvarkymą, kitų duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo tvarka
4.5. Numatomos duomenų tvarkytojo
tvarkomų, trečiosioms valstybėms arba
tarptautinėms
organizacijoms
perduodamų
duomenų
apsaugos
užtikrinimo priemonės
5. Galimų pavojų nustatymas ir vertinimas:
Aprašymas

Duomenų
saugumo
pažeidimo
rizika

Vertinimas
Žalos
atsiradimo
tikimybė

Tikėtinas
žalos dydis

 maža

 mažai tikėtina

 minimali

 vidutinė

 tikėtina

 reikšminga

Galimas
pavojus*

 mažas

 didelis
 didelė
 labai tikėtina
 didelė
* Pavojus laikomas dideliu, kai dviejų ar daugiau vertinimo kriterijų reikšmė yra didesnė nei minimali.

6. Papildomų priemonių pavojui sumažinti nustatymas (kai įmanoma) ir įvertinimas:
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Galimos pavojų mažinančios priemonės

6.1.

6.2. ...

Pritaikius priemonę
duomenų saugumo
galimas
pažeidimo rizika / žalos
pavojus
atsiradimo tikimybė
 pašalinta
 mažas
 sumažinta
 didelis
 išlieka
 pašalinta
 mažas
 sumažinta
 didelis
 išlieka

Priemonė
taikytina
 taip
 ne
 taip
 ne

7. Išvados ir pasiūlymai:
Taikytina pavojų mažinanti priemonė
Pritaikymo
Atsakingas asmuo
Pastabos
(kai yra)
terminas
7.1.
7.2. ...
Likęs pavojus............................................................. laikytinas priimtina rizika
arba, kai priimtina rizika pripažintas aukšto lygio pavojus:
Likęs pavojus............................................................. laikytinas priimtina rizika, tačiau prieš
pradedant duomenų tvarkymo veiksmus privaloma kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją dėl išankstinės konsultacijos.
8. Duomenų apsaugos pareigūno nuomonė:
8.1. Dėl duomenų tvarkymo teisėtumo
8.2. Dėl planuojamų priemonių pavojams
mažinti ar pašalinti
8.3. Dėl galimybės tvarkyti asmens
duomenis
Duomenų apsaugos pareigūnas: ______________________

__________

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

_________
(Data)

9. Informacija, kaip atsižvelgta į duomenų apsaugos pareigūno nuomonę, arba argumentai,
pagrindžiantys, kodėl į ją neatsižvelgta:

10. Už šioje pažymoje nurodytų priemonių įgyvendinimo priežiūrą atsakingas asmuo:
Duomenų apsaugos pareigūnas:

______________________

__________

_________

(Vardas, pavardė)

(Parašas)

(Data)

11. Poveikio duomenų apsaugai vertinimą atliko:
____________________________ ______________________
(Pareigos)

(Vardas, pavardė)

__________
(Parašas)

_________
(Data)

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos
Respublikos Konstituciniame
Teisme taisyklių
4 priedas
(Asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimo ataskaitos formos pavyzdys)
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO TYRIMO ATASKAITA
_____________ Nr. _________
1.

Asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas

1.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo:
Data ______________ Laikas ___________

1.2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo:
Data ______________ Laikas ___________

1.3. Asmens duomenų saugumo pažeidimo vieta (pažymėti, kas tinka):








Duomenų bazė
Serveris
Svetainė
Debesų kompiuterijos paslaugos
Nešiojamieji / mobilieji įrenginiai
Stacionarūs įrenginiai
Neautomatiniu būdu susistemintos bylos (archyvas)
Kita _________________________________________________________________________________

1.4. Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis (pažymėti, kas tinka):




Asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas)
Asmens duomenų vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas)
Asmens duomenų prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas)
Kita________________________________________________________________________________________

1.5. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, apytikslis skaičius:_________
_____________________________________________________________________________________________

1.6. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, kategorijos:__________________
_____________________________________________________________________________________________

1.7. Asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (pažymėti, kas tinka):
Asmens tapatybę patvirtinantys asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, gimimo data, lytis ir kt.):__________

_____________________________________________________________________________________________
Specialių kategorijų asmens duomenys (duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras,

religinius ar filosofinius įsitikinimus arba narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys,
sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją):_____________________________________
_____________________________________________________________________________________________


Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas:_________________________________
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________________________________________________________________________________________________
Prisijungimo duomenys ir (ar) asmens identifikaciniai numeriai (pvz., asmens kodas, mokėtojo kodas,

slaptažodžiai):___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Kiti asmens duomenys: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

1.8. Asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, apytikslis skaičius:_____________________________
____________________________________________________________________________________________

1.9. Kita svarbi informacija:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

2. Duomenų saugumo pažeidimo pasekmės (atsiradusios ir galimos)
2.1. Asmens duomenų konfidencialumo praradimo atveju:
Asmens duomenų atskleidimas ir duomenų subjekto galimybės kontroliuoti savo asmens duomenų tvarkymą

praradimas (pvz., asmens duomenys išplito internete)
Skirtingos informacijos apie asmenį susiejimas (pvz., gyvenamosios vietos susiejimas su asmens buvimo vieta

tikruoju laiku)
Asmens duomenų naudojimas kitais nei nustatytieji ar neteisėtais tikslais (pvz., asmens tapatybės pasisavinimo,

informacijos panaudojimo prieš asmenį tikslais)
Kita:________________________________________________________________________________________


2.2. Asmens duomenų vientisumo praradimo atveju:
Pakeitimas į neteisingus duomenis apriboja duomenų subjekto galimybę gauti paslaugas, įgyvendinti teises

Pakeitimas į galiojančius duomenis lemia neteisėtą asmens duomenų tvarkymą (pvz., asmens tapatybė pavogta vieno

asmens identifikuojančius duomenis susiejus su kito asmens biometriniais duomenimis)
Kita:________________________________________________________________________________________


2.3. Asmens duomenų prieinamumo praradimo atveju:
Dėl asmens duomenų trūkumo negalima duomenų subjektui teikti paslaugų, įgyvendinti jo teisių

Dėl asmens duomenų trūkumo paslaugos negali būti teikiamos, o teisės nėra tinkamai įgyvendinamos (pvz., asmens

byloje neliko informacijos apie asmens priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas, todėl negalima tinkamai apskaičiuoti
priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, ir pan.)
Kita ________________________________________________________________________________________


2.4. Kitos galimos pasekmės:________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. Priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti pažeidimą ar sušvelninti jo pasekmes
3.1. Priemonės, skirtos poveikiui duomenų subjektams sumažinti: ________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.2. Priemonės, skirtos asmens duomenų saugumo pažeidimui pašalinti:__________________________
_____________________________________________________________________________________________

3.3. Prevencinės priemonės, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas nepasikartotų: ____________
________________________________________________________________________________________________
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3.4. Kita svarbi informacija:__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4. Priemonės, taikytinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmėms sumažinti
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5.


Poreikio informuoti duomenų subjektus vertinimas
Duomenų subjektai bus informuoti:
Informavimo terminas – ______________________________________________________________
Informavimo būdas – _________________________________________________________________
Informuotini subjektai (kategorija, skaičius) – _____________________________________________
Informacinio pranešimo turinys – _______________________________________________________



Duomenų subjektai nebus atskirai informuojami, nes

nekyla didelio pavojaus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, kadangi _________________________

_____________________________________________________________________________________________
įgyvendintos šios techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad asmeniui, neturinčiam

leidimo susipažinti su asmens duomenimis, jie būtų nesuprantami:__________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
įgyvendintos šios techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad nekiltų didelio pavojaus

duomenų subjektų teisėms ir laisvėms:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
tam prireiktų neproporcingai daug pastangų ir apie tai yra viešai paskelbta arba taikyta panaši

informavimo
priemonė
(aprašoma
taikyta,
numatoma
taikyti
informavimo
priemonė):_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

6. Kita reikšminga informacija
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

7. Asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimo ataskaitą surašė
___________________________ ______________________
(Pareigos)
(Vardas, pavardė)

__________
(Parašas)

_________
(Data)

