
(Ne)skriaudėjaiBuhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga 

11

Nr. 4 (755) / 2020 m
. sausio 28 d.

Įmonių buhalterijose kaupiama ir tvarkoma ypač daug asmens duomenų, 
todėl būtina atidžiai laikytis duomenų apsaugos reikalavimų, kurie jau pusantrų 
metų Lietuvoje taikomi pagal galiojantį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 
(BDAR). Europos duomenų apsaugos diena sausio 28 dieną bus minima jau 14-tą 
kartą, todėl su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viršininku Raimondu 
ANDRIJAUSKU kalbamės apie tai, kas nuveikta įgyvendinant BDAR reikalavimus, 
šviečiant visuomenę ir duomenų valdytojus, atliekant asmenų skundų tyrimus bei 
patikrinimus, skiriant baudas ir sankcijas už duomenų apsaugos reikalavimų pa-
žeidimus.

??
Raimondas Andrijauskas

Asmens duomenų apsauga: 
išmanykime ir apginkime 

savo teises

Ar per pusantrų metų, 
kai Lietuvoje veikia 
Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamen-
tas, priartėjome prie 
europiečių supratimo 
apie asmens duome-
nų apsaugą – Europos 
šalyse, Eurobarometer 
tyrimo duomenimis, 
apie 67 proc. gyvento-
jų žino savo teises duo-
menų apsaugos srityje. 

Ar Lietuvos piliečiai taip pat jau geriau žino 
savo teises, saugant asmens duomenis, ir 
kokius svarbiausius darbus šioje srityje atli-
ko Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
(toliau – inspekcija), kaip svarbiausia as-
mens duomenų priežiūros institucija?

BDAR įsigaliojimas iš tiesų sukėlė nemažą 
pokytį organizacijų gyvenime, taip pat priver-
tė visuomenę atsakingiau galvoti apie asmens 
duomenų apsaugą. Lietuvos gyventojų 2019 m. 

apklausos duomenys taip pat atskleidžia aukš-
tus informuotumo rodiklius – 68 proc. Lietuvos 
gyventojų žino apie teises ir pareigas asmens 
duomenų apsaugos srityje. 

Europos Komisijos prašymu nacionalinės 
priežiūros institucijos daug dėmesio skyrė smul-
kiajam ir vidutiniam verslui šviesti – įmonėms 
buvo rengiami įvairūs renginiai. Šios pastangos 
iš tiesų pasiteisino: atlikto tyrimo duomenimis, 
90 proc. smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų 
žino apie BDAR.

Ar Lietuvos piliečiai drąsiau ir aktyviau gina 
savo teises asmens duomenų apsaugos srity-
je? Kiek skundų inspekcija gavo per pusantrų 
metų, dėl ko dažniausiai skundžiamasi, ko-
kiose srityse teisės labiausiai pažeidžiamos? 
Beje, ar žmonės, nesutinkantys su savo as-
mens duomenų tvarkymu, visuomet privalo 
kreiptis į inspekciją, ar gali ieškoti teisybės ir 
kitose institucijose – policijoje, teismuose?

Galime patvirtinti, kad pastaruoju metu gau-
namų skundų yra gerokai daugiau: 2017 m. gauta 
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480 skundų, 2018 m. – 859, 2019 m. – 879. 
2019 metais daugiausia skųstasi dėl asmens 
duomenų atskleidimo, rinkimo, duomenų 
tvarkymo internete, tiesioginės rinkodaros, 
vaizdo stebėjimo, teisės susipažinti su as-
mens duomenimis. Žmonės geriau išmano 
savo teises asmens duomenų apsaugos sri-
tyje ir yra linkę jas ginti. 

Situacijas, susijusias su asmens duo-
menų tvarkymu, Lietuvoje sprendžia ke-
lios institucijos.

Valstybinė duomenų apsaugos inspek-
cija yra viena iš asmens duomenų apsau-
gos priežiūros institucijų, kuri nagrinėja atvejus, 
kai asmens duomenis su profesija susijusiems 
tikslams tvarko įvairios įmonės, valstybinės ins-
titucijos ir kitos organizacijos, taip pat bankas, 
savivaldybė, e. parduotuvė, mokykla, ligoninė, 
policija, advokatas, notaras, nevyriausybinė or-
ganizacija, fiziniai asmenys, užsiimantys indivi-
dualia veikla ir kt. Inspekcijos kompetencijai taip 
pat priklauso ir tie atvejai, kai asmens duomenis 
tvarko fizinis asmuo, užsiimdamas ne vien as-
menine ar namų ūkio veikla, pvz., fizinis asmuo 
vykdo vaizdo stebėjimą už savo privačios terito-
rijos ribų ir kt.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad ne visi asmens 
duomenų tvarkymo atvejai yra Valstybinės duo-
menų apsaugos inspekcijos kompetencija. Esa-
ma ir kitų Lietuvos institucijų, sprendžiančių 
situacijas, su kuriomis susiduria žmonės dėl jų 
asmens duomenų. 

Žurnalistų etikos inspektorius yra dar viena 
asmens duomenų apsaugos priežiūros instituci-
ja Lietuvoje, atsakinga už asmens duomenų tvar-
kymą žurnalistikos arba akademinės, meninės 
ar literatūrinės saviraiškos tikslais. Jis nagrinėja 
atvejus, kai asmens duomenys galimai netinka-
mai tvarkomi socialiniuose tinkluose (pvz., „Fa-
cebook“, „LinkedIn, „Youtube“, „Instagram“), 
kitose visuomenės informavimo priemonėse 
(pvz., televizijos ir radijo laidose, tinklalaidėse 
(angl. podcast), žiniasklaidos portaluose, laikraš-
čiuose, žurnaluose, knygose, kituose leidiniuose, 
interneto svetainėse ir kt.).

Teismai sprendžia atvejus, kai asmens duo-
menys tvarkomi išimtinai asmeniniais tikslais, 
pvz., esate nufilmuojamas kito žmogaus vaizdo 
registratoriumi, patenkate į kito žmogaus darytą 
fotografiją, – tuomet savo privatumą galima ap-
ginti kreipiantis į teismą. 

Į policijos įstaigą reikėtų kreiptis, kai įvyk-
doma asmens tapatybės vagystė, pasisavinami 
elektroniniai asmens duomenys, mėginama išvi-
lioti pinigus skambinant, rašant SMS ar el. laiš-
ką, neteisėtai prisijungus prie e. banko paskyros 
pasisavinami kito asmens pinigai, asmens duo-
menys naudojami siekiant asmenį apšmeižti.

Ar inspekcija ir pati atlieka kokius nors pla-
ninius tyrimus, patikrinimus dėl asmens duo-
menų tvarkymo, ar tik reaguoja į asmens 
ar organizacijų skundus? Kokių pažeidimų 
dažniausiai nustatoma patikrinimų metu? 

Planiniai tikrinimai, kurių 2019 m. pradėta 
75, yra svarbi inspekcijos veiklos dalis. Norėtume 
jai skirti dar daugiau dėmesio, tačiau žmogiškieji 
ištekliai riboti. Planuodami metų tikrinimus, pa-
sirenkame konkrečius sektorius ir patikriname 
keletą šio sektoriaus atstovų – tai padeda identi-
fikuoti probleminius sektoriaus atvejus. 

Pusė (74) inspekcijos pradėtų tikrinimų 2019 m. 
buvo neplaniniai. Jie atlikti inspekcijai gavus in-
formacijos iš žiniasklaidos, anoniminių praneši-
mų, kitų šaltinių. Neplaniniai tyrimai inspekcijos 
iniciatyva gali būti atliekami ir gavus pranešimus 
apie duomenų saugumo pažeidimus. 

Iš viso 2019 m. baigta 112 tikrinimų, dau-
giausia tikrinimų atlikta dėl prekių ir paslaugų 
veiklos, apgyvendinimo paslaugų, valstybės 
ir savivaldybių institucijų veiklos, finansų ir 
kreditų veiklos, fizinių asmenų. 65 atvejais tai-
kytos poveikio priemonės, kai kuriems net po 
kelias – daugiausia tai nurodymai, papeikimai, 
rekomendacijos.

2019 m., atlikdama planinius ir neplani-
nius tikrinimus, inspekcija daugiausia pažei-
dimų nustatė dėl duomenų apsaugos principų 

T
Pastaruoju metu gaunamų skundų skaičius yra 

gerokai didesnis: 2017 m. buvo gauta 480 skundų, 
2018 m. – 859, 2019 m. – 879. 2019 metais dau-
giausia skųstasi dėl asmens duomenų atskleidimo, 
rinkimo, duomenų tvarkymo internete, tiesioginės 
rinkodaros, vaizdo stebėjimo, teisės susipažinti su 
asmens duomenimis.

?
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įgyvendinimo, teisės būti informuotam, 
dėl duomenų tvarkymo saugumo, duome-
nų tvarkymo veiklos įrašų, duomenų tvar-
kytojo veiksmų, pranešimo apie duomenų 
saugumo pažeidimą nepateikimo priežiūros 
institucijai. 

Reglamento taikymo pradžioje ins-
pekcijai teko atlikti didelį aiškinamąjį 
darbą. Ar konsultacijų, rekomendacijų 
poreikis vis dar aktualus ir šiandien? Ar 
duomenų valdytojai dažnai kreipiasi į 
inspekciją, norėdami išsiaiškinti jiems 
rūpimus klausimus, teisės aktų priešta-
ravimus ir pan?

Įgyvendinant BDAR reikalavimus, duomenų 
apsaugos tema labai išpopuliarėjo, tad poreikis 
pasikonsultuoti nemažėja. 2019 m. suteikta 1 672 
konsultacijų fiziniams asmenims, 2 835 – įmo-
nėms ir valstybinėms institucijoms. Daugiausia 
klausimų sulaukta dėl to, kaip pateikti skundą, 
arba organizacijos domėjosi, ar tam tikras atvejis 
gali būti apskųstas inspekcijai, taip pat aktyviai 
domėtasi duomenų tvarkymo ir teikimo teisė-
tumu, darbuotojų asmens duomenų tvarkymu, 
vaizdo stebėjimu. 

Nors 2019 m. spręsta gana daug pavienių 
asmenų ar organizacijų problemų, tačiau daug 
dėmesio skirta ir metodinei informacijai, kuri 
galės būti naudinga ir duomenų valdytojams, ir 
duomenų subjektams. Parengėme 20 metodinių 
dokumentų įvairiais klausimais.

Vienas iš reikalavimų, įgyvendinant BDAR, 
yra duomenų apsaugos pareigūno skyrimas 
valstybinėse įstaigose ir verslo įmonėse, tvar-
kančiose itin daug asmens duomenų skai-
tmeninėje erdvėje. Kiek duomenų valdytojų 
jau yra pranešę apie paskirtus pareigūnus? 
Ar gresia kokia nors bauda, jeigu įmonė iki 
šiol tokio pareigūno vis dar neturi?

Šiuo metu apie pareigūno paskyrimą iš 
viso yra pranešusios 2 073 organizacijos. 2019 m. 
pranešta apie 601 duomenų apsaugos pareigū-
no paskyrimą – 336 viešųjų, 263 privačiųjų ju-
ridinių, 2 fizinių asmenų. Svarbu atkreipti dė-
mesį, kad nepakanka vieną kartą pranešti apie 
pareigūną – inspekciją reikia informuoti ir apie 
pokyčius, susijusius su pareigūnu, pavyzdžiui, 

kai keičiasi šias pareigas einantis asmuo ar jo 
kontaktai ir pan. 

Taip pat labai svarbu, ar organizacijose pa-
reigūno paskyrimas tik formalumas, ar jis realiai 
atlieka užduotis, susijusias su asmens duomenų 
tvarkymu. Nors dar nesame atlikę specialių tikri-
nimų dėl asmens duomenų pareigūnų veiklos, 
tačiau sulaukiame signalų, kad net ir didelės 
įmonių grupės, kurios turi visas galimybes skirti 
deramą dėmesį duomenų apsaugai, yra tik for-
maliai išsprendusios šį klausimą. Informacija 
apie duomenų apsaugos pareigūną pateikiama 
interneto svetainėje, tačiau, susisiekę nurodytu 
elektroninio pašto adresu, asmenys negauna at-
sakymo, jų užklausos ignoruojamos net kreipu-
sis oficialiu raštu. 

Kalbant apie duomenų apsaugos pareigū-
nus, svarbu ne tik kiekybinis, bet kokybinis as-
pektas. Nuo BDAR taikymo pradžios 2018 m. 
gegužės mėn. praėjo nemažai laiko, kad būtų 
įgyvendintos pareigos, susijusios su asmens 
duomenų tvarkymu ir duomenų apsaugos pa-
reigūno paskyrimu, tad organizacijos bet kada 
gali būti dėl to patikrintos: ir priežiūros institu-
cijai suplanavus, ir įvykus duomenų saugumo 
pažeidimui arba gavus asmens skundą. 

Nepaskyrus duomenų apsaugos pareigūno, 
kyla didžiulė rizika, kad įmonės veikla gali nea-
titikti BDAR, todėl gali grėsti BDAR nustatytos 
sankcijos. 

T
2019 metais atlikdama planinius ir neplaninius 

tikrinimus, Valstybinė duomenų apsaugos inspek-
cija daugiausia pažeidimų nustatė dėl duomenų 
apsaugos principų įgyvendinimo, teisės būti infor-
muotam, dėl duomenų tvarkymo saugumo, duo-
menų tvarkymo veiklos įrašų, duomenų tvarkytojo 
veiksmų, pranešimo apie duomenų saugumo pa-
žeidimą nepateikimo priežiūros institucijai. 

?

?
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T
2019 m. pirmąjį pusmetį Valstybinė duo-

menų apsaugos inspekcija skyrė Lietuvoje 
kol kas didžiausią administracinę baudą už 
BDAR pažeidimus – 61,5 tūkst. Eur.

Baudos, kurias galima skirti už asmens duome-
nų apsaugos pažeidimus, tikrai gąsdina – at-
sižvelgiant į apyvartą, duomenų valdytojus 
galima bausti milijoninėmis sumomis. Ar 
kam nors Lietuvoje jau skirtos baudos už 
BDAR pažeidimus ir kokio dydžio? Kokios ki-
tos sankcijos ar nurodymai gali būti taikomi 
pažeidėjams ir kokiose srityse tos sankcijos 
taikomos dažniausiai?

2019 m. pirmąjį pusmetį inspekcija sky-
rė Lietuvoje kol kas didžiausią administraci-
nę baudą už BDAR pažeidimus – 61,5 tūkst. 
Eur. Sankcijos pritaikytos už BDAR 5, 32 ir 33 
straipsnių pažeidimus – dėl asmens duome-
nų saugumo pažeidimo mokėjimo inicijavimo 
paslaugų sistemoje, apie kurį įmonė nepranešė 
priežiūros institucijai. 

Įvertinus 2019 m. veiklos statistiką, matyti, kad 
baudos sudaro mažesnę inspekcijos skiriamų sank-
cijų dalį, – jos taikomos atlikus tyrimą dėl asmenų 
skundų ar įvykus reikšmingam duomenų saugu-
mo pažeidimui, kaip ir minėtu atveju, kai skirta 
didžiausia bauda. Didžiąją inspekcijos skiriamų 
sankcijų dalį sudaro nurodymai, ypač jeigu pažei-
dimų randama atliekant planuotus tikrinimus. 

Per visus 2019 metus priežiūros instituci-
ja tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus at-
stovams iš viso yra skyrusi 6 baudas (bendra 
suma – 68 895 Eur), apie 200 nurodymų, 100 
papeikimų, keletą rekomendacijų.

Įmonių buhalterijose kaupiama itin daug 
jautrių asmens duomenų – vardas, pavardė, 
asmens kodas, gimimo data, adresai, kon-
taktai, socialinio draudimo pažymėjimo nu-
meris, nes šiuos duomenis darbdavys privalo 
įtraukti į darbo, autorinę ar pirkimo–par-
davimo sutartis, turi teikti šiuos duomenis 
Valstybinei mokesčių inspekcijai, „Sodrai“. 
Ar inspekcijos veiklos praktikoje pastebėta 
kokių nors asmens duomenų tvarkymo pa-
žeidimų įmonių buhalterijose? Ar kyla kokių 
nors nesusipratimų, tvarkant su darbo san-
tykiais susijusius ar vaizdo, garso duomenis 
darbuotojų buvimo vietoje ir pan.?

Skundų nagrinėjimo veikloje išskiriame dar-
buotojų asmens duomenų tvarkymo kategoriją, 
tačiau pastebime, kad darbuotojai vengia patys 
teikti skundus dėl darbdavių, nes akivaizdu, kad 

jie šiuo atveju yra silpnoji pusė. Iš 2019 metais 
gautų daugiau kaip 800 skundų dėl darbuotojų 
asmens duomenų pateikti tik 9 skundai. Nepai-
sant to, klausimai keliami ir sprendžiami atlie-
kant tikrinimus, pavyzdžiui, dėl darbuotojų bio-
metrinių duomenų tvarkymo. 

Darbo santykiuose galimas darbo vietos ste-
bėjimas elektroninėmis priemonėmis, žinoma, 
laikantis BDAR reikalavimų, pavyzdžiui: 

P prieš diegdamas darbo vietos stebėjimo 
priemones, darbdavys turi įvertinti, kaip jos ati-
tinka darbuotojo teisę į privatumą; 

P būtina įsitikinti, ar tokios priemonės yra 
tinkamos. BDAR įtvirtintas atskaitomybės prin-
cipas. Tai reiškia, kad įmonė ar įstaiga privalo im-
tis priemonių, kad tinkamai įgyvendintų BDAR 
reikalavimus, ir privalo sugebėti įrodyti, kad pa-
sirinktos asmens duomenų tvarkymo priemonės 
užtikrina asmens duomenų tvarkymo reikalavi-
mų atitiktį;

P prieš diegiant stebėjimo priemones, darbuo-
tojas turi būti apie tai aiškiai informuotas ir pan.

Kokia yra gyvenimo elektroninėje erdvėje 
kaina? Šiandien jau neįsivaizduojame savo 
gyvenimo ir veiklos be el. prekybos, mokes-
čių deklaravimo, darbo paieškos, draudimo, 
kredito paslaugų, įvairių pažymų užsakymo 
internete. O kaip išvengti informacinių įsi-
laužimų, tapatybės pasisavinimo ir kitų ki-
bernetinių pavojų? 

Kiekvienai organizacijai labai svarbu laiky-
tis tinkamos skaitmeninės erdvės higienos, kuri 
padės ne tik geriau tvarkyti ir apsaugoti asmens 
duomenis, bet ir kitą svarbią įmonės informaciją. 
Iš šios srities 2019 m. svarbus nuveiktas darbas, 
kuris bus naudingas įmonėms ir viešajam sekto-
riui, – inspekcija parengė Saugumo priemonių ir 
rizikos įvertinimo gaires asmens duomenis tvar-
kančioms organizacijoms.

Dėkojame už pokalbį.
Kalbėjosi Jadvyga Miniotaitė 

?

??


