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ATMINTINĖ DĖL PRIVALOMO KREIPIMOSI Į DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNĄ 

Informuojame, jog MB „Duomenų sauga“, adresas Žalgirio g. 122, Vilnius, el. paštas 

dap@duomenu-sauga.lt, vykdo duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. 

Kada privaloma kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną? 

- Darbuotojai, kai nori pasikonsultuoti dėl tinkamo asmens duomenų tvarkymo; 

- Atliekamas poveikio duomenų apsaugai vertinimas; 

- Nagrinėjami klausimai, kurie yra susiję su asmens duomenų apsauga (pavyzdžiui, rengiami 

vidaus dokumentai, kurie reglamentuos asmens duomenų tvarkymą); 

- Kai gaunamas duomenų subjekto prašymas dėl duomenų ištaisymo, ištrynimo, 

susipažinimo su tvarkomais asmens duomenimis ar perkėlimo; 

- Kai gaunamas trečiosios šalies (ne duomenų subjekto) prašymas dėl duomenų pateikimo; 

- Nustatomas arba įtariamas asmens duomenų saugumo pažeidimas, jį nustatęs darbuotojas 

asmeniškai el. paštu, telefonu ir (arba) kitomis komunikacijos priemonėmis turi kuo 

skubiau informuoti duomenų apsaugos pareigūną. 

 

Kas yra asmens duomenų saugumo pažeidimas? 

Duomenų saugumo pažeidimu laikomas bet koks saugumo incidentas, dėl kurio įvyksta vienas arba keli 

toliau numatyti pažeidimai: 

• konfidencialumo pažeidimas – netyčia ar neteisėtai atskleidžiami asmens duomenys arba prie 

duomenų suteikiama (gaunama) prieiga tam teisės neturintiems asmenims, pavyzdžiui, duomenų 

kopijos išsiuntimas trečiajam asmeniui, neturinčiam teisinio pagrindo juos gauti, prisijungimo 

prie duomenų bazės slaptažodžio paviešinimas, praradimas, atskleidimas kitam darbuotojui, 

nešiojamojo kompiuterio, kuriame sukaupti duomenys, praradimas, popierinių dokumentų 

praradimas, vagystė ir pan.; 

• pasiekiamumo pažeidimas – netyčia ar neteisėtai prarandama prieiga prie asmens duomenų arba 

duomenys yra sunaikinami. Tokio pobūdžio pažeidimu galėtų būti laikomas duomenų bazės 

ištrynimas, praradimas (vagystė), sunaikinimas, pavyzdžiui, gaisro, liūties atveju ir nesant 

atsarginės kopijos, iš kurios būtų galima atkurti prarastus duomenis. Pasiekiamumo pažeidimu 

laikytinas ir įprastinę Mokyklos veiklą sutrikdęs prieigos prie duomenų praradimas; 

• vientisumo pažeidimas – netyčia ar neteisėtai atlikti asmens duomenų pakeitimai. Tai galėtų būti 

trečiojo asmens, įgijusio neteisėtą prisijungimą prie duomenų bazės, įvykdyti joje esančių įrašų 

pakeitimai, taip pat programinės įrangos ar kitokie procedūrų sutrikimai, dėl kurių atsiranda 

duomenų netikslumų arba pasikeitimų. 
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