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ar būtina detalizuoti visus duomenų tvarkymo tikslus? Jei taip, kaip tą padaryti?
Visi asmens duomenų tvarkymo tikslai privalo būti aiškiai nustatyti ir asmens duomenys turi būti renkami 
tik tais tikslais. Jūs turite žinoti, kokiu tikslu ar tikslais bus naudojami asmens duomenys, ir neturite rinkti 
asmens duomenų, kurie nėra būtini, pakankami ar tinkami tam tikslui ar tikslams, kuriais ketinate juos 
naudoti, pasiekti. Apibrėžiant tikslą yra apibrėžiamos asmens duomenų tvarkymo ribos. 
Tikslas turi būti aiškiai apibrėžtas, jį nurodant konkrečiai ir nedviprasmiškai, kad būtų galima nustatyti, 
kokios asmens duomenų tvarkymo operacijos yra atliekamos, o tikslą vienodai suprastų visos suintere-
suotos šalys: duomenų subjektai, priežiūros institucijos, duomenų tvarkytojai ar kiti duomenų valdytojai. 
Tikslas turėtų būti pateikiamas aiškia ir paprasta kalba. 
Neaiškūs ar bendro pobūdžio tikslai, pvz., „vartotojų patyrimo patobulinimas“, „rinkodara“, „IT saugu-
mas“ arba „būsimi tyrimai“, nepateikiant išsamesnės informacijos, neatitinka BDAR reikalavimų. Tikslo 
nurodymo išsamumo laipsnis priklauso nuo konkretaus konteksto, kuriame tvarkomi asmens duomenys, 
ir nuo tvarkomų asmens duomenų. 

ar yra tokių atvejų, kada duomenis galime saugoti neterminuotai? kaip nustatyti duomenų saugojimo 
terminą?
Ne, asmens duomenų negalime saugoti neterminuotą laiko tarpą. BDAR 5 straipsnio 1 dalies e punktas 
įtvirtina asmens duomenų saugojimo trukmės apribojimo principą. Asmens duomenys saugomi tokia 
forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu tai yra būtina tais tikslais, 
kuriais asmens duomenys buvo surinkti. 
Išimtiniais atvejais asmens duomenis galima saugoti ilgiau archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui 
arba mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais, tačiau turi būti imamasi techninių ir organizacinių priemonių, 
kurios užtikrintų tokių duomenų saugumą (pvz., šifravimas ar pan.). 
Vertindami, kiek saugosite asmens duomenis, turėtumėte atsižvelgti pirmiausia į asmens duomenų tvarky-
mo tikslą, nes nuo jo priklauso, kokius asmens duomenis tvarkote. Asmens duomenų tvarkymo tikslas 
jums taip pat leis įvertinti, ar atitinkama jūsų veikla ir ją vykdant atliekamas asmens duomenų tvarkymas 
yra reglamentuojamas kitų teisės sričių teisės aktais, kuriuose jau gali būti nustatytas dokumentų ir kartu 
asmens duomenų saugojimo terminas. Kitais atvejais pareiga nustatyti asmens duomenų saugojimo 
terminą kyla jums. 

ar tais atvejais, kai duomenų valdytojas perduoda asmens duomenis kitam subjektui (tam tikrų 
paslaugų teikėjui civilinės sutarties pagrindu), kuris vėliau tvarkys tuos duomenis duomenų valdytojo 
vardu, šis asmuo bus laikomas duomenų tvarkytoju?
Taip. Duomenų tvarkytojas yra asmuo, kuris tvarko asmens duomenis tik duomenų valdytojo vardu. Pa-
prastai tai yra įmonei nepriklausanti trečioji šalis. Apie tokius asmenis ar šių asmenų kategorijas privalote 
pateikti informaciją privatumo politikoje (privatumo pranešime).

kaip gali būti išreiškiamas duomenų subjekto sutikimas?
BDAR 4 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad duomenų subjekto sutikimas gali būti tik nedviprasmiškas 
duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad 
būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Sutikimą galima gauti rašytiniu arba (įrašytu) žodiniu pareiškimu, be 
kita ko, elektroninėmis priemonėmis. 
Keletas naudingų patarimų:
•	 Jei	renkate	žodinius	sutikimus	(ko	tikrai	nerekomenduojame,	nes	galite	susidurti	su	ypač	sudėtingu	

įrodinėjimu, ar iš tiesų turėjote duomenų subjekto sutikimą), būtina deramai atsižvelgti į tai, kokia 
informacija yra prieinama duomenų subjektui prieš duodant sutikimą. Būtinai išsisaugokite visas 
privatumo politikos (privatumo pranešimo) versijas, kurios buvo skelbiamos duomenų subjektams 
prieš jiems duodant sutikimą.

•	 Nenaudokite	iš	anksto	pažymėtų	langelių	kaip	sutikimo	patvirtinimo.	Duomenų	subjekto	tylėjimo	arba	
neveikimo, taip pat vien tolesnio naudojimosi tam tikra paslauga negalima laikyti aktyviu pareiškimu 
apie savo pasirinkimą. 
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•	 Sutikimo	negalima	gauti	tuo	pačiu	veiksmu,	kuriuo	sutinkama	sudaryti	sutartį	arba	kuriuo	sutinkama	su	
bendrosiomis paslaugos teikimo sąlygomis. Bendrojo sutikimo su bendrosiomis sąlygomis negalima  
laikyti vienareikšmiu veiksmu, kuriuo sutinkama su asmens duomenų naudojimu. 

•	 Kai	prašymas	duoti	sutikimą	pateikiamas	elektroninėmis	priemonėmis,	tuo	prašymu	duoti	sutikimą	
neturėtų būti be reikalo pertraukiamas naudojimasis ta paslauga, dėl kurios prašoma sutikimo.

ar privatumo politika turi atitikti internetines svetainės veiklą? ar riekia į privatumo politiką įtraukti 
įmonės veiklą ir kaip įmonė disponuos duomenų subjekto duomenimis?
Privatumo politika (privatumo pranešimas) privalomas tais atvejais, jei atitinkamame tinklalapyje (aplikaci-
joje) renkate asmens duomenis. 
Nepaisant to, rekomenduotina privatumo politiką (privatumo pranešimą) skelbti ir tais atvejais, kai tinkla-
lapyje (aplikacijoje) nerenkami asmens duomenys. Visi duomenų subjektai privalo būti informuojami apie 
tai, kaip duomenų valdytojas tvarko jų asmens duomenis, pateikiant jiems visą BDAR 13 ir 14 str. esančią 
informaciją. Mūsų vertinimu, privatumo politika (privatumo pranešimas) tinklalapyje (aplikacijoje) yra puiki 
priemonė, leidžianti įgyvendinti skaidrumo reikalavimus.

ar slapukai gali būti naudojami tik turint vartotojo sutikimą?
Taip, slapukai gali būti naudojami tik tuo atveju, kai turimas išankstinis vartotojo sutikimas. Šis reikala-
vimas yra taikomas ir analitiniams slapukams, kurie paprastai yra naudojami tik vidaus analizės tikslais, 
kad organizacijos galėtų tobulinti visiems naudotojams teikiamas paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar 
renkant duomenis nustatoma naudotojo asmens tapatybė. Tokiu būdu yra siekiama, kad be kita ko, var-
totojas būtų apsaugotas nuo rizikos, kad paslėpti identifikatoriai ar kiti analogiški įtaisai neprasiskverbtų į 
šių vartotojų galinį įrenginį jiems nežinant.
Vienintelė išimtis yra techniniai slapukai, kai sutikimas nėra privalomas, tačiau apie juos privaloma infor-
muoti. Nepaisant to, kiekvieną kartą reikėtų vertinti individualiai, ar dėl renkamų techninių slapukų nėra 
reikalingas sutikimas. Svarbu nustatyti, koks slapukus naudojimo tikslas ir (ar) be jo gali funkcionuoti 
internetinė svetainė. Detalesnę informaciją pavyzdinius atvejus, kada gali būti nereikalaujamas asmens 
sutikimas, galite rasti čia.

ar asmuo turi teisę atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo?
Gavę sutikimą, vartotojai ar abonentai gali bet kada atšaukti šį sutikimą. Todėl turėtumėte užtikrinti, kad 
jūsų sutikimo mechanizmas turėtų technines galimybes leisti vartotojams atšaukti savo sutikimą taip pat 
lengvai, kaip jį davė, nes kitaip jis neatitiks BDAR sutikimo reikalavimų.1 
Taip pat turite pateikti informaciją apie tai, kaip galima atšaukti sutikimą ir kaip pašalinti jau nustatytus 
slapukus.

ar yra nustatytas sutikimo galiojimo terminas dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimo? Po kiek 
laiko reikėtų gauti sutikimą iš naujo?
BDAR nenustatyta konkretaus termino, kaip ilgai galioja sutikimas, įskaitant ir dėl tiesioginės rinkodaros. 
Jo galiojimo laikas priklauso nuo aplinkybių, iš pradžių duoto sutikimo apimties ir duomenų subjekto 
lūkesčių. Rekomenduočiau tik išimtinais atvejais duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais saugoti ilgiau 
nei vienus metus.
Turėtumėte atsisakyti nepagrįstai ilgų asmens duomenų tvarkymo terminų, pvz., nurodant, kad asmens 
duomenys bus saugomi „kol turite galiojančią kliento kortelę ir 10 metų po jos paskutinio panaudojimo“, 
„10 metų nuo dalyvavimo lojalumo programoje pabaigos“ ir „ galutinai duomenys bus ištrinti praėjus  
5 metams nuo perkėlimo į archyvą“, „saugomi Bendrovės veiklos vykdymo laikotarpiu“ ir pan. 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad sutikimo atnaujinimą reikėtų gauti iki to laiko, kol baigia galioti esamas 
sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros. Sutikimas negali būti gautas tuo pačiu metu panaudojant tiesioginės 
rinkodaros priemones, pvz., siunčiant elektroninius laiškus, SMS žinutes ar skambinant su tiesioginės 
rinkodaros pasiūlymais.
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1 Galite pasinaudoti Europos duomenų apsaugos valdybos internetinėje svetainėje nurodomu pavyzdžiu, kaip bet kada galima atsisakyti slapukų naudojimo, 
paspaudžiant „accept“ arba „refuse“ mygtukus.

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/guidance-on-the-use-of-cookies-and-similar-technologies/how-do-we-comply-with-the-cookie-rules/#comply16
https://edpb.europa.eu/cookies_en


Jeigu turite daugiau klausimų, susijusių su duomenų apsaugos reguliavimu, susisiekite!

Atsakymuose į klausimus yra pateikta bendro pobūdžio informacija, kuri negali būti laikoma individualia 
teisine konsultacija ir ja neturėtų būti remiamasi arba naudojamasi kaip konkrečiu patarimu tam tikromis 
aplinkybėmis.

kokius veiksmus be sutikimo ir lengvo sutikimo atšaukimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų siun-
timo yra įpareigotos atlikti įmonės?
Vertinant, ar bendrovė teisėtai tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais visais atvejais bus 
vertinama: 
•	 asmens	 duomenų	 tvarkymo	 teisinės	 sąlygos	 (pvz.,	 ar	 tinkamai	 yra	 pasirinktas	 teisėtas	 pagrindas	

tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais2); 
•	 tvarkomų	asmens	duomenų	apimtis	(turėtų	būti	vengiama	rinkti	perteklinę	informaciją3); 
•	 informacija,	kuri	buvo	pateikia	duomenų	subjektams	(informacija	turi	būti	tiksli,	skaidri	ir	teisinga,	kaip	

to reikalaujama BDAR 5 straipsnio 1 dalies a punkte ir 12 straipsnio 1 dalyje4); 
•	 duomenų	 subjekto	 teisės	nesutikti	 su	 jo	 asmens	duomenų	 tvarkymu	 tiesioginės	 rinkodaros	 tikslu	

įgyvendinimas5; 
•	 asmens	duomenų	saugojimo	terminai.

Gal galite parekomenduoti šaltinių, kur galima rasti daugiau informacijos apie balanso testą?
Daugiau informacijos apie interesų balanso vertinimo testą galite rasti Jungtinės Karalystės Informaci-
jos komisaro biuro (ICO), atsakingo už duomenų apsaugą, internetinėje svetainėje. Čia pateikiama daug 
naudingos informacijos, įskaitant ir pavyzdinę teisėtų interesų vertinimo testo formą.
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2 Pvz., pastebima tendencija, kad bendrovės nepagrįstai remiasi bendrovės teisėtu interesu. Bendrovės veiksmų negalima laikyti atitinkančiais BDAR 6 straipsnio 
1 dalies f punkte nustatytą asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygą vien todėl, kad bendrovė turi interesą pritaikyti savo teikiamas paslaugas (prekes) 
kiek įmanoma labiau klientų poreikiams bei efektyvinant bendrovės verslą. Teisėto intereso sąlyga negali būti taikoma, kadangi šiuo atveju duomenų subjektų 
(klientų, pirkėjų) interesai yra svarbesni negu duomenų valdytojo, o asmens duomenys profiliavimo tikslais galėtų būti tvarkomi tik su duomenų subjekto suti-
kimu. 
3 Pvz., tiksli klientų (pirkėjų) gimimo data (metai, mėnuo, diena) yra perteklinis duomuo tvarkant asmens duomenis statistikos ir rinkos tyrimų tikslais, klientų 
elgesio tyrimų tikslais ir šio duomens tvarkymas yra nebūtina ir neproporcinga priemonė siekiamiems tikslams įgyvendinti (pvz., šiems tikslams įgyvendinti 
pakaktų tvarkyti, pvz., pirkėjo gimimo metus, amžių ar pan.).
4 Dažniausiai pasitaikantis pažeidimas susijęs su informavimu apie asmens duomenų teikimą tretiesiems asmenims (partneriams). Nėra nurodoma, kokiems 
konkrečiai duomenų gavėjams (ar jų kategorijoms) duomenų subjektų asmens duomenys gali būti teikiami. 
5 Bendrovės, siųsdamos SMS žinutes su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais duomenų subjektams, dažnu atveju nesuteikia aiškios, nemokamos ir lengvai 
įgyvendinamos galimybės nesutikti arba atsisakyti duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu pastarieji iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų 
naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą (kaip to reikalauja ERĮ 69 straipsnio 2 dalis).
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https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/legitimate-interests/how-do-we-apply-legitimate-interests-in-practice/
https://www.linkedin.com/in/raminta-stravinskaite-4645b528/

