
SRITIS TAIP NE N/A

Ar bendrovės klientai ir (ar) potencialūs klientai yra informuojami apie visas jų 
asmens duomenų tvarkymo operacijas?
Ar bendrovės darbuotojai, kandidatai yra informuojami apie visas jų asmens 
duomenų tvarkymo operacijas?

Ar nepilnamečiams yra parengtas jiems pritaikytas informacinis pranešimas?

Tais atvejais, kai duomenys yra gaunami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, o 
iš trečiosios šalies duomenų valdytojų, viešai skelbiamų šaltinių, informacijos 
tarpininkų arba kitų duomenų šaltinių, ar pateikiate jiems visą pagal BDAR  
14 str. reikalaujamą informaciją ne vėliau kaip per vieną mėnesį?
Ar informaciniame pranešime yra nurodoma jūsų, kaip duomenų valdytojo, 
tapatybė ir kontaktiniai duomenys?
Ar informaciniame pranešime yra nurodomi duomenų apsaugos pareigūno 
kontaktiniai duomenys?
Ar informaciniame pranešime yra nurodomi duomenų tvarkymo tikslai ir 
teisinis pagrindas?
Ar iš informacinio pranešimo aišku, kokiu teisiniu pagrindu yra tvarkomi 
konkrečios operacijos (tvarkymo tikslo) duomenys?
Ar informaciniame pranešime yra nurodomi teisėti interesai, kurių siekia 
duomenų valdytojas arba trečioji šalis, kai duomenų tvarkymo teisinis  
pagrindas yra teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)?
Ar informaciniame pranešime yra nurodomos susijusių asmens duomenų  
kategorijos? 
Ar informaciniame pranešime yra nurodomi asmens duomenų gavėjai arba jų 
kategorijos? 
Ar informaciniame pranešime yra pateikiama išsami informacija apie duomenų 
perdavimą trečiosioms šalims, tokio perdavimo faktas ir išsami informacija 
apie atitinkamas apsaugos priemones (įskaitant tai, ar Europos Komisija yra 
priėmusi sprendimą dėl tinkamumo), būdus, kaip gauti jų kopiją, arba apie tai, 
kur suteikiama galimybė su jais susipažinti?
Ar informaciniame pranešime yra nurodomas asmens duomenų saugoji-
mo laikotarpis (arba, jei jo nurodyti neįmanoma, kriterijai, pagal kuriuos jis  
nustatomas)?
Ar nurodomas duomenų saugojimo terminas yra konkretus ir aiškiai apibrėžtas, 
nurodant jį tiksliai (ne maksimalus ar minimalus laikotarpis)?
Ar užtikrinate, kad nurodant duomenų saugojimo laikotarpį nebūtų apsiriboja-
ma fraze, kad „asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek reikia siekiant teisėtų 
duomenų tvarkymo tikslų“?
Ar informaciniame pranešime detaliai aptariama duomenų subjektų teisės 
į: (i) prieigą prie duomenų; (ii) klaidų ištaisymą; (iii) duomenų ištrynimą;  
(iv) duomenų tvarkymo apribojimą; (v) nesutikimą, kad duomenys būtų tvarko-
mi; (vi) duomenų perkeliamumą. 
Ar informaciniame pranešime pateikiama informacija, kad, jei duomenų tvarky-
mas grindžiamas sutikimu, asmuo turi teisę bet kada atšaukti sutikimą?
Ar informaciniame pranešime pateikiate informaciją, kaip galima atšaukti 
sutikimą, užtikrinant, kad atšaukti sutikimą duomenų subjektui turėtų būti taip 
pat lengva, kaip ir jį duoti?
Ar informaciniame pranešime pateikiate informaciją apie tai, kad asmuo turi 
teisę paduoti skundą priežiūros institucijai?

INTERNETINĖS SVETAINĖS ATITIKTIES 
BDAR REIKALAVIMAMS KLAUSIMYNAS
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Ar pateikdami informaciją asmeniui apie tai, kad jis turi teisę pateikti skundą 
priežiūros institucijai, pateikiate informacija ir apie tai, kad duomenų sub-
jektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, pirmiausia – valstybės 
narės, kurioje yra nuolatinė jo gyvenamoji vieta, darbo vieta arba kurioje buvo 
padarytas įtariamas BDAR pažeidimas?
Ar rinkdami asmens duomenis internetinėje svetainėje aiškiai nurodote, kuriuos  
laukus privaloma užpildyti, kurių užpildyti nebūtina ir kokios bus privalomų 
laukų neužpildymo pasekmės?
Duomenų teikimo atveju, ar informaciniame pranešime yra pateikiama  
informacija apie tai, ar informacijos pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje 
numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti 
sutartį, arba yra nustatyta prievolė pateikti šią informaciją, ir informacija apie 
galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes (pvz., darbo santykių srityje 
gali būti taikoma sutartinė prievolė pateikti tam tikrą informaciją dabartiniam 
arba būsimam darbdaviui)?
Ar informaciniame pranešime nurodote asmens duomenų kilmės šaltinius ir, 
jei taikoma, ar tie duomenys gauti iš viešai prieinamo šaltinio?
Ar informaciniame pranešime nurodote, kad esama automatizuotų sprendimo 
priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, jei taikoma, prasmingą informaciją apie 
loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas 
pasekmes duomenų subjektui?
Ar užtikrinate, kad informacija dėl slapukų naudojimo būtų suteikta ir sutikimas 
būtų gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. privalo būti išankstinis 
naudotojo sutikimas dėl slapuko naudojimo?
Ar pateikiate išsamų internetinėje svetainėje naudojamų slapukų aprašymą, 
kuriame nurodoma slapuko pavadinimas, duomenų tvarkymo tikslas, naudo-
jami duomenys, slapuko galiojimo laikas ir kita papildoma informacija (pvz., kur 
galima rasti daugiau informacijos apie konkretų slapuką)?
Ar gaunate duomenų subjektų sutikimus dėl naudojamų slapukų (išskyrus 
būtinuosius slapukus)?
Jei naudojate tik būtinuosius slapukus1, ar naudotojai apie tai yra informuo-
jami?
Ar užtikrinate, kad sutikimo nedavimas dėl slapukų naudojimo neužkirs 
galimybės toliau naudotis internetine svetaine (slapukų sienos)?
Ar užtikrinate, kad asmeniui būtų suteikta aktyvi galimybė sutikti su slapukų 
naudojimu, pvz., paspausti mygtuką „Priimti slapukus“?
Ar užtikrinate, jog tolimesnis naudojimasis interneto svetaine, nėra toks elge-
sys, kuris būtų laikomas sutikimu internetinėje svetainėje naudoti slapukus?
Ar užtikrinate, kad pasibaigus slapukų galiojimo terminui, slapukai, kurių nau-
dojimui buvo reikalingas darbuotojo sutikimas, būtų panaikinti?

Ar informuojate asmenis apie informacinio pranešimo pakeitimus?

Ar informuojate asmenis, jei jų asmens duomenis ketinate tvarkyti kitu tikslu 
nei tas, kuriuo jie buvo renkami arba gauti?
Ar informacinį pranešimą pateikiate „lengvai prieinama forma“? „Lengvai pri-
einama forma reiškia, kad duomenų subjektams neturi reikėti ieškoti infor-
macijos; jiems iš karto turėtų būti aišku, kur ir kaip galima susipažinti su ta 
informacija.
Ar skelbiate poveikio duomenų apsaugai vertinimą (ar jo dalį), siekdami su-
stiprinti pasitikėjimą duomenų tvarkymo operacijomis ir įrodyti skaidrumą ir 
atsakomybę?

1 Naudotojo sutikimo nereikia, pvz., jei slapukas naudojamas internetinės parduotuvės interneto svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti, prisi-
jungusio naudotojo tapatybei nustatyti (pvz., internetinės bankininkystės svetainėje), naudotojo pasirinkimams prisiminti (pvz., pageidautinai svetainės kalbai, 
rezultatų rodymo skaičiui puslapyje). Taip pat naudotojo sutikimo nereikia dėl multimedijų grotuvo seanso slapukų naudojimo („Flash“ slapukų). Pažymėtina, kad 
šie slapukai paprastai yra „sesijos slapukai“ arba galioja labai trumpai po naršyklės uždarymo (pvz., keletą valandų).
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Jeigu jums reikia pagalbos atlikti BDAR dokumentų auditą jūsų įmonėje ar parengti trūkstamus dokumentus, 
esame pasirengę jums padėti. Susisiekime!

RAMINTA STRAVINSKAITĖ
„Motieka ir Audzevičius“ vyresnioji teisininkė
+37068261556
raminta.stravinskaite@motieka.com

Ar suteikiate galimybę susipažinti su esminėmis duomenų valdytojų susi- 
tarimo nuostatomis, kai asmens duomenys yra tvarkomi bendrų duomenų 
valdytojų?
Ar informacinis pranešimo vertimas į vieną ar daugiau kitų kalbų yra pateikia-
mas, jei jūsų veikla yra orientuota į tomis kitomis kalbomis kalbančius duomenų 
subjektus?
Jei informacija verčiama į vieną ar daugiau kalbų, užtikrinate, kad visi vertimai 
būtų tikslūs ir kad kalbos, į kurią verčiama, stilius ir sintaksė būtų prasmingi, 
taip užtikrinant, kad išversto teksto nereikėtų dešifruoti ar iš naujo interpre- 
tuoti?

?
37

38

39


