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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

ES
planuoja
naudoti
telekomunikacijų
duomenis
koronaviruso plitimui nustatyti

Reaguodama į COVID-19 protrūkį, Europos
Komisija
surengė diskusijas su Europos
telekomunikacijų bendrovėmis ir Pasauline
mobiliųjų ryšių asociacija („GSMA“) siekdama
išsiaiškinti, ar anoniminius išmaniųjų telefonų
buvimo vietos duomenis būtų galima panaudoti
numatant
koronaviruso
plitimą.
Europos
Komisijos narys Thierry Breton, kuris atsakingas
už vidaus rinką, išreiškė poziciją, kad duomenys
gali būti naudojami laikantis BDAR ir e.
Privatumo įstatymų.

Data

Nuorodos

2020 m. kovo 24 d.

Pranešimas (anglų k.)

2020 m. sausio 10 d.

Prezentacijos kopija
(anglų k.)

Be to, visos šalys pripažino tinklų apsaugos nuo
kibernetinių išpuolių svarbą ir sutiko toliau
diskutuoti ieškant sprendimų.
Europos Komisija darbo grupė
tikisi
Jungtinės
Karalystės
duomenų apsaugos reguliavimo
adekvatumo iki 2020 m. pabaigos

Anot Europos Komisijos ad hoc darbo grupės dėl
50 straipsnio (JK Brexit), JK duomenų apsaugos
reguliavimo adekvatumas galėtų būti išspręstas
iki 2020 m. pabaigos, įvykdžius nustatytus
reikalavimus.
Ryšių su JK darbo grupė surengė vidaus
parengiamąsias
diskusijas
apie
būsimus
santykius su JK dėl asmens duomenų apsaugos
ir
bendradarbiavimo
bei
lygiavertiškumo
finansinėse paslaugose.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Vidinio naudojimo prezentacijoje teigiama, kad
jei JK pasitrauks iš ES 2020 m. sausio 31 d., bus
taikomas 11 mėnesių pereinamasis laikotarpis,
per kurį gali būti derinamas adekvatumo
sprendimas.

ESTT išaiškino „teisėtų interesų“
sąvoką vaizdo stebėjimo kontekste

ESTT Rumunijos byloje TK vs Asociatia de
Proprietari
bloc
M5A-ScaraA
išaiškino
„teisėtų interesų“ pagrindą dėl vaizdo stebėjimo.
Aptariama vaizdo stebėjimo sistema buvo
įrengta bendrose gyvenamojo namo dalyse.
ESTT nutarė, kad nei Duomenų apsaugos
direktyva,
nei
Pagrindinių
teisių
chartija
nedraudžia nacionalinių taisyklių, leidžiančių
įdiegti vaizdo stebėjimo sistemą be duomenų
subjektų sutikimo, siekiant užtikrinti asmenų ir
nuosavybės apsaugą. ESTT sprendė, jog asmens
duomenų
tvarkymas
naudojant
aptariamą
vaizdo
stebėjimo
sistemą,
turi
atitikti
reikalavimus keliamus duomenų tvarkymui
„teisėtų interesų“ pagrindu.

2020 m. sausio 28 d.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

JAV
prekybos
departamentas
paskelbė
atnaujintus
dažnai
užduodamus klausimus (DUK) apie
privatumo skydą (en. Privacy
Shield) po Brexit

JAV
prekybos
departamento
Tarptautinė
prekybos administracija išleido atnaujintą DUK
versiją, susijusią su ES ir JAV privatumo skydu
(en. Privacy Shield) po Brexit. DUK ypatingai
akcentuojama,
kad
Privatumo
skydo
organizacijos
turi
atnaujinti
savo
viešą
įsipareigojimą
laikytis
privatumo
skydo,
įtraukiant JK. Atnaujintuose DUK taip pat
pabrėžiama, kad organizacijoms būtina išlaikyti
privatumo skydo sertifikavimą ir kasmet iš
naujo atestuotis.
Europos Parlamentas rekomendavo Europos
Komisijai derybose su JK atidžiai įvertinti JK
duomenų apsaugos teisinę sistemą ir užtikrinti,
kad JK išspręstų toliau nurodytus aspektus, prieš
vertinant JK duomenų apsaugos įstatymų
adekvatumą ES teisei:

Europos
Parlamentas
perspėjo
Europos Komisiją dėl JK privatumo
įstatymų trūkumų

Data

Nuorodos

2020 m. sausio 31d.

DUK (anglų k.)

2020 m. vasario 12 d.

Europos
Parlamento
priimtas tekstas (anglų
k.)

imigracijos
išimtis
2018-ųjų
duomenų
apsaugos akte (2 priedo 1 dalies 4 punktas);
JK
teisinė
bazė
dėl
elektroninių
telekomunikacijų
duomenų
išsaugojimo;
- JK nacionalinė saugumo ir teisėsaugos
institucijų vykdomo duomenų tvarkymo teisinė
sistema, ypač masinio stebėjimo programos,
kurios gali būti netinkamos atsižvelgiant į
Schrems bylą ir EŽTK praktiką.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Pirmininkaujanti Kroatija paskelbė
patikslintą e.Privatumo reglamento
projektą

Europos
Tarybai
pirmininkaujanti
Kroatija
(„pirmininkaujanti
valstybė“)
paskelbė
patikslintą Reglamento dėl privataus gyvenimo ir
asmens duomenų apsaugos elektroniniuose
ryšiuose ir panaikinančio Direktyvą 2002/58/EB
projektą (toliau - reglamento projektas),
pateiktama 6 straipsnio (Leidžiamas elektroninių
ryšių duomenų
tvarkymas), 7
straipsnio
(Elektroninių ryšių duomenų saugojimas ir
naikinimas) ir 8 straipsnio (Informacijos apie
galutinių paslaugų gavėjų galinės įrangos
apsaugą) pakeitimus.
Tarp siūlomų pakeitimų numatoma galimybė
elektroninių paslaugų ar tinklo teikėjams
apdoroti
metaduomenis
remiantis
teisėtų
interesų pagrindu, išskyrus, kai galutinio
vartotojo interesai bei pagrindinės teisės ir
laisvės yra svarbesni. Be to, pasiūlytas naujas
pagrindas naudoti galinių įrenginių apdorojimo ir
saugojimo galimybes bei rinkti informaciją iš
galutinių paslaugų gavėjų galinių įrenginių, kai
paslaugų teikėjas siekia teisėtų interesų. Taip
paslaugų
teikėjas
galėtų
naudoti
galinių
įrenginių duomenų tvarkymo ir saugojimo
funkcionalumą arba rinkti informaciją iš galutinio
vartotojo galinio įrenginio, išskyrus, kai galutinio
vartotojo interesai ir pagrindinės teisės ir laisvės
yra viršesni.

Data
2020 m. vasario 21 d.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Reglamento projekte numatyta, kad galutinio
vartotojo interesai laikomi viršesni už paslaugų
teikėjo interesus, jei: galutinis vartotojas yra
vaikas; paslaugų teikėjas tvarko, kaupia arba
renka informaciją, kad nustatytų galutinio
vartotojo pobūdį ir savybes arba sudarytų
individualų galutinio vartotojo profilį arba
duomenų tvarkymo procesą; paslaugų teikėjo
saugoma
ar
renkama
informacija
apima
specialių kategorijų asmens duomenis.
Telekomunikacijų ir informacinės visuomenės
darbo grupė (WP TELE) ketina susitikti aptarti šį
pasiūlymą kovo mėnesį:
- kovo 5 d.: Pirmininkaujanti valstybė pateiks
pasiūlymą grupei, o delegacijos turės
galimybę paprašyti papildomų paaiškinimų bei
patikslinimų ir pareikšti savo pirminius
pastebėjimus;
- kovo 12 d.: Pirmininkaujanti
valstybė
nagrinės
kiekvieną
pasiūlyto
projekto
straipsnį atskirai ir kvies delegacijas pristatyti
savo poziciją dėl pakeitimų ir pasiūlyti
papildomas korekcijas.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Kroatija taip pat ketina kovo mėnesio pradžioje
išleisti kitą dokumentą, kuriame bus svarstomi
kiti galimi pasiūlymo pakeitimai, pavyzdžiui,
reglamento taikymo sritis, o pasiūlymą ketinama
aptarti kovo 12 d. posėdyje. Primename, kad
nepaisant
nuolatinių
Europos
Tarybai
pirmininkaujančios
Suomijos
pastangų
įgyvendinti pasiūlymą pernai, ES valstybės narės
negalėjo surasti bendros pozicijos dėl siūlomo
teisės akto. Pirmininkaujanti Kroatija šiuo metu
siekia pakeisti pasiūlymą jų pirmininkavimo
laikotarpiu.
Pasaulio
Ekonomikos
Forumas
išleido baltąją knygą dėl veido
atpažinimo

Pasaulio ekonomikos forumas (PEF) paskelbė
,,Veido atpažinimo atsakingų ribų baltąją
knygą“, kurioje pateikiamas saugaus ir etiško
veido
atpažinimo
technologijos
naudojimo
politikos pagrindas.

2020 m. vasaris

Pasaulio
Ekonomikos
Forumo baltoji knyga

Baltojoje knygoje organizacijos, tiriančios veido
atpažinimo procesą, raginamos įgyvendinti
keletą saugumo priemonių, įskaitant poveikio
vertinimą, privatumo palaikymo sistemų kūrimą
ir galutinių vartotojų informavimo apie veido
atpažinimo technologijos naudojimą procesą.
Organizacijoms taip pat rekomenduojama gauti
asmenų sutikimą naudoti veido atpažinimo
technologiją ir išsaugoti iš jos gautus duomenis.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

VDAI paskelbė svarbiausių 2019
m. asmens duomenų apsaugos
srities
teismų
sprendimų
apibendrinimą

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)
apibendrino
Lietuvos
teismų
sprendimus,
kuriuose nagrinėti atvejai dėl VDAI tirtų asmenų
skundų.

Data
2020 m. sausio 8 d.

Nuorodos
Pilnas VDAI
apibendrinimas

Vaizdo stebėjimas
Vilniaus apygardos administracinis teismas
atmetė pareiškėjo skundą, kuriuo ginčytas ADAI
nurodymas nutraukti vaizdo stebėjimą vykdomą
ne savo privačioje teritorijoje. Remiantis teismo
sprendimu, pareiškėjas neužtikrino, kad į vaizdo
stebėjimo
lauką
nepatektų
tretiesiems
asmenims priklausanti nuosavybė ir teritorija,
tokiu būdu pažeisdamas taikomus reikalavimus.
Duomenų rinkimas nenustatant juos teikiančio
subjekto
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
atmetė pareiškėjo UAB „Foodout.lt“ skundą,
kuriuo ginčytas ADAI nurodymas užtikrinti
maistą užsakančio asmens tapatybės nustatymą
(aktyvuojant elektroniniu paštu atsiųstą nuorodą
ar kitaip).
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Ginčas kilo dėl to, kad UAB „Foodout.lt“
tinklapyje suvedant maistą užsakančio asmens
duomenis (vardą, pavardę, adresą, kt.) ir vėliau
šiuos duomenis nurodant paslaugų užsakyme ir
sąskaitoje-faktūroje, nebuvo tikrinama, ar
duomenis suvedė tų duomenų savininkas.
Duomenų neteisėtas
neinformavimas

atskleidimas,

asmens

LVAT pripažino, jog ADAI teisingai sprendė dėl
duomenų subjekto teisių pažeidimo, kai buvęs
darbdavys (UAB) kreipėsi į įdarbinimo agentūrą
prašydamas
pateikti
buvusio
darbuotojo
kontaktinius duomenis, kurių reikėjo bylos
nagrinėjimui teisme,
• nepagrįstai atskleisdamas įdarbinimo
agentūrai, jog darbuotojas atleistas iš
darbo dėl šiurkštaus darbo drausmės
pažeidimo;
• neinformuodamas buvusio darbuotojo
apie tokį buvusio darbuotojo duomenų
tvarkymą.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Suplanuoti
2020
m.
asmens
duomenų taikymo tikrinimai

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)
paskelbė, kuriose organizacijose 2020 m. bus
vykdomi prevenciniai tikrinimai. Iš viso yra
suplanuota
patikrinti
50
organizacijų,
koncentruojantis į 4 pagrindines sritis:

Data
2020 m. sausio 29 d.

Nuorodos
VDAI prevencinių
patikrinimų sąrašas

1) Finansų sektoriuje dėl asmens duomenų
apimties,
teikiant
mokėjimo
inicijavimo
paslaugas;
2) Švietimo įstaigose dėl asmens duomenų,
tvarkomų
švietimo
įstaigos
nelankymo
priežastims pagrįsti, apimties;
3) Ministerijose ir joms pavaldžiose institucijose
dėl informacinėse sistemose tvarkomų asmens
duomenų apimties;
4) Elektroninėse parduotuvėse dėl įgyvendinamų
asmens
duomenų
saugumo
priemonių
tinkamumo, tvarkant asmens duomenis prekių ir
paslaugų teikimo tikslu.
Atlikdama
prevencinius
tikrinimus
ir
įgyvendindama
priežiūros
funkciją
VDAI
stengiasi susipažinti su realia asmens duomenų
tvarkymo veikla, nustatyti kylančias rizikas ir
padėti organizacijoms pasitaisyti.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Pasibaigus prevenciniams patikrinimams bus
skelbiamos
apibendrintos
rekomendacijos,
kurios, VDAI teigimu, bus aktualios ne tik
tikrinamoms organizacijoms, tačiau ir kitiems
sektoriaus atstovams, kurie galės susipažinti su
atliktų tikrinimų rezultatais ir jais remdamiesi
peržiūrėti savo veiklą bei pasitaisyti.
Primename, kad tikrinamos organizacijos turi
vykdyti
inspekcijos
pareigūnų
teisėtus
nurodymus
ir
reikalavimus,
pateikti
pareigūnams informaciją ir kitais būdais
bendradarbiauti.
Nebendradarbiavimas
gali
užtraukti administracinę atsakomybę, numatytą
Lietuvos
Respublikos
administracinių
nusižengimų
kodekse.
Jei
prevencinio
patikrinimo metu būtų nustatyti pažeidimai,
VDAI prieš skirdama administracinę baudą gali
taikyti kitas drausminimo priemones, pavyzdžiui,
duoti
privalomus
nurodymus,
nustatyti
draudimus, nurodyti ištrinti duomenis ir pan.
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Lietuvos naujienos
Naujiena
Duomenų
kontekste

apsauga

Aprašymas
COVID-19

2020 kovo 19 d. Europos Duomenų Apsaugos
Valdyba atnaujino prieš kelias dienas skelbtą
pranešimą dėl duomenų tvarkymo, kiek tai
susiję su Covid-19. Tą pačią dieną papildomą
informaciją šiuo klausimu pateikė ir Lietuvos
valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija
(VDAI).

Data

Nuorodos

2020 m. kovo 24 d.

Ar gali būti tvarkomi su Covid-19 susiję
asmens duomenys?
Plintant virusui, o valstybėms reaguojant į
susidariusią padėtį, ypač aktualiu tampa su
Covid-19 susijusių asmens duomenų tvarkymo
klausimas. Nors tokių duomenų tvarkymas pats
savaime nedraudžiamas, duomenų valdytojai
turi atsižvelgti ir išlaikyti savo, trečiųjų asmenų,
bei duomenų subjektų interesų pusiausvyrą, taip
pat įgyvendinti BDAR nustatytus reikalavimus
bei priemones.
Kokie su Covid-19 susiję duomenys gali
būti tvarkomi?
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Pirmiausia, kaip ir kitų asmens duomenų
tvarkymo
atveju,
taikomas
duomenų
minimizavimo principas. Kadangi šiuo atveju
tvarkomi su asmenų sveikata susiję duomenys,
turi būti užtikrinti ir specialių kategorijų
duomenų tvarkymui taikomi reikalavimai.
Atsižvelgiant į minėtus principus ir reikalavimus,
duomenų valdytojai gali (o kai kuriais atvejais ir
privalo,
atsižvelgiant
į
darbo
santykius
reguliuojančius teisės aktus) tvarkyti duomenis:
- ar asmuo buvo išvykęs į „rizikos valstybę“;
- ar asmuo kontaktavo su asmeniu, išvykusiu į
„rizikos valstybę“, ar sergančiu Covid-19;
- ar asmuo yra namuose dėl karantino
(nenurodant priežasties) ir karantino laikotarpis;
- ar asmuo serga (nenurodant konkrečios ligos
ar kitokios priežasties).
Duomenų valdytojai gali gauti informaciją:
- ar duomenų subjektams (darbuotojams,
lankytojams) yra pasireiškusių Covid-19 viruso
simptomų;
- ar jiems yra nustatyta Covid-19 diagnozė.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas
VDAI pozicija, jog šių pastarųjų asmens
duomenų atveju, duomenų valdytojai neturi
teisės gautos informacijos dokumentuoti ar
sudaryti duomenų rinkmenas. Manytina, kad
praktikoje galimi atvejai ir situacijos, kai
darbdavys tam tikrą laiką neišvengiamai
išsaugos
minėtus
duomenis
(pvz.,
kaip
papildomų
apsaugos
priemonių
ėmimosi
įrodymą), visgi ir šiais atvejais turi būti
užtikrintas duomenų minimizavimo ir kitų BDAR
principų bei reikalavimų įgyvendinimas.

Data

Nuorodos

2020 m. kovo 24 d.

Suprantama, duomenų valdytojai (darbdaviai)
galės tvarkyti ir su pasikeitusiomis aplinkybėmis
susijusius asmens duomenis, tokius kaip darbas
nuotoliniu būdu, lankstus darbo grafikas ir pan.
Kokių duomenų tvarkymas neleidžiamas?
Nors tam tikrų duomenų, susijusių su Covid-19
tvarkymas ir susijusios informacijos gavimas
nedraudžiamas, duomenų valdytojai visais
atvejais turi įvertinti tvarkomų duomenų apimtį.
Šiuo aspektu, svarbu prisiminti, kad perteklinių
duomenų ar duomenų, kurie nesusiję su
siekiamais
tikslais,
tvarkymas,
nebus
suderinamas su BDAR reikalavimais.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Atsižvelgiant, be kita ko, į VDAI poziciją, su
BDAR reikalavimais nesuderinamas:
- medicininių pažymų rinkimas ir tvarkymas;
- asmenų temperatūros rodmenų ar kitų ligos
simptomus patvirtinančių duomenų tvarkymas;
- kitų duomenų tvarkymas, jei tokie duomenys
nebūtini siekiant įgyvendinti valstybėje ar
atskiroje
įmonėje
nustatytas
Covid-19
prevencijos priemones (perteklinis darbuotojų
kontrolės, stebėjimo, kitų duomenų tvarkymas);
Duomenų
teikimas
tretiesiems
asmenims,
nesant tokio duomenų tvarkymo pagrindo (pvz.,
perdavimas
grupės
įmonėms,
perdavimas
nenuasmenintų
duomenų,
naudojamų
tik
statistiniais tikslais ir pan.).
Paprastai
su
BDAR
reikalavimais
nebus
suderinamas kitų darbuotojų informavimas apie
konkretų
asmenį,
kuriam
įmonėje
ar
organizacijoje nustatytas Covid-19 atvejis. Šiuo
atveju, paprastai leidžiama paskelbti tik bendrą
informaciją apie Covid-19 atvejo nustatymą, bei
atitinkamas taikomas prevencines priemones.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Papildoma, speciali informacija (apie padidintą
riziką, taikytinas priemones ir pan.) gali būti
teikiama darbuotojams, kurie realiai ar galimai
buvo “kontaktiniais asmenimis”, bet ir šiuo
atveju, teikiant tokią papildomą informaciją, turi
būti
siekiama
išvengti
asmens,
kuriam
nustatytas Covid-19 atvejis, identifikavimo.
Kokias priemones turi įgyvendinti duomenų
valdytojai?
Duomenų valdytojai privalo įgyvendinti BDAR
numatytas
technines
ir
organizacines
priemones, susijusias su aptariamų asmens
duomenų tvarkymu, pirmiausia:
- tvarkomų duomenų apimties, tvarkymo tikslų
bei teisinio pagrindo nustatymą. Asmens
duomenys paprastai bus tvarkomi su Covid-19
susijusios rizikos valdymui;
- duomenų saugojimo termino nustatymą.
Teisės aktai nenustato konkretaus termino,
kuriuo įmonėse/organizacijose turi ar gali būti
tvarkomi su Covid-19 susiję duomenys, dėl to, šį
terminą nustato pats duomenų valdytojas,
atsižvelgdamas į konkrečius duomenis ir jų
aktualumą (pvz., karantino laikotarpis, darbo
nuotoliniu būdu laikotarpis ir pan.);
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

- tinkamo duomenų saugumo užtikrinimą,
įskaitant prieigos prie tvarkomų duomenų
kontrolę;
duomenų
subjektų
informavimą
aptariamų asmens duomenų tvarkymą;
- atitinkamais atvejais, poveikio
subjektams vertinimo atlikimą.

apie

duomenų
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Apie Eversheds Saladžius
Advokatų kontora Eversheds Saladžius yra tarptautinio advokatų kontorų tinklo Eversheds Sutherland Limited narė.
Eversheds Sutherland Limited - vienas didžiausių kontorų tinklų pasaulyje, kuris teikia pilnos apimties verslo teisės paslaugas.
Kontorų tinklą sudaro 69 biurai, įsikūrę didžiausiuose Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Artimųjų Rytų, Azijos ir Afrikos miestuose. Būdami pasaulinio
Eversheds Sutherland Limited tinklo dalimi ir bendradarbiaudami su mūsų specialistais kitose jurisdikcijose, suteikiame pridėtinę vertę verslui – kompleksinį ir
strategišką iškilusių iššūkių sprendimą, veikiantį „vieno langelio“ principu. Konsultuojame Lietuvos ir užsienio įmones, finansų įstaigas, valstybinės valdžios ir
savivaldos institucijas. Esame aukščiausios kvalifikacijos profesionalai, atsižvelgiantys į kiekvieno kliento individualius poreikius, verslo specifiką ir darbo
principus. Mūsų darbo su klientais stilius – išskirtinis, nes dirbame drauge su jais. Jūsų verslo lūkesčių įgyvendinimą bei sėkmę laikome savo sėkme. Geri
santykiai su klientais mums tokie pat svarbūs, kaip ir teikiamų paslaugų kokybė.

Išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Rimtis Puišys
Partneris

Akvilė Jurkaitytė
Teisininkė

T: +370 5 239 2391
rimtis.puisys@eversheds.lt

T: +370 5 239 2391
akvile.jurkaityte@eversheds.lt

Advokatų kontora Eversheds Saladžius
Verslo centras Victoria (12a.)
J. Jasinskio g. 16B
LT-03163 Vilnius
+370 5 239 2391
www.eversheds-sutherland.com
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