
 

 

PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos 

priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 

2020 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. ĮV - 16 

 

POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMO IR IŠANKSTINIŲ KONSULTACIJŲ 

SU PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir išankstinių konsultacijų su priežiūros 

institucija tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja viešosios įstaigos Kybartų pirminės 

sveikatos priežiūros centro (toliau  Centras) duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens 

duomenų apsaugai vertinimo bei išankstinių konsultacijų su Valstybine duomenų apsaugos 

inspekcija (toliau – Priežiūros institucija) tvarką.  

2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas) 

bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), o Apraše 

vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente, ADTAĮ ir kituose Lietuvos 

Respublikos teisės aktuose. 

3. Aprašas taikomas įgyvendinant Centro pareigą prieš pradedant tvarkyti asmens 

duomenis atlikti duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, tais 

atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų pirma, kai naudojamos naujos technologijos, ir 

atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų (t. y. 

duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko Centras (įskaitant, tačiau 

neapsiribojant, Centro darbuotojus bei pacientus) (toliau – Duomenų subjektai), teisėms bei 

laisvėms gali kilti didelis pavojus. 

 

II SKYRIUS 

POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS 

 

4. Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas – tai atitikties Reglamentui užtikrinimo 

ir įrodymo procesas, skirtas duomenų tvarkymui aprašyti ir tokio tvarkymo Centre reikalingumui ir 

proporcingumui įvertinti, padedantis valdyti pavojų, kuris Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms 

kyla dėl asmens duomenų tvarkymo, jį įvertinant ir nustatant šio pavojaus pašalinimo priemones. 

Be to, atliktas poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas įrodo, kad Centre, siekiant užtikrinti 

atitiktį Reglamentui, buvo imtasi tinkamų priemonių. 

5. Tais atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų pirma naudojant naujas 

technologijas, ir atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, Duomenų 

subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti didelis pavojus, Centras, prieš pradėdamas tvarkyti asmens 

duomenis, atlieka duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą.  

6. Centrui nebūtina atlikti kiekvienos duomenų tvarkymo operacijos poveikio duomenų 

apsaugai vertinimo – poveikio duomenų apsaugai vertinimas Centre yra atliekamas tik tuo atveju, 

kai dėl duomenų tvarkymo Duomenų subjektų teisėms bei laisvėms gali kilti didelis pavojus. Taip 

pat Centras vadovaujasi Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 

d. įsakymu Nr. 1T-35 (1.12.E) „Dėl duomenų tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas 

atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, sąrašo patvirtinimo“, kuriuo yra patvirtintas duomenų 

tvarkymo operacijų, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, 

sąrašas.   

7. Siekiant valdyti Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančius pavojus, Centras, 
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bendradarbiaudamas su duomenų apsaugos pareigūnu, reguliariai peržiūri, nustato, analizuoja, 

apskaičiuoja, įvertina dėl jos vykdomos duomenų tvarkymo veiklos kylančius pavojus, kad 

nustatytų atvejus, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti 

didelis pavojus, taip pat sprendžia dėl priemonių pavojaus mažinimui. Prireikus Centras, 

bendradarbiaudamas su duomenų apsaugos pareigūnu, atlieka peržiūrą, kad įvertintų, ar duomenys 

Centre tvarkomi laikantis poveikio duomenų apsaugai vertinimo, bent tais atvejais, kai pakinta 

duomenų tvarkymo operacijų keliamas pavojus.  

8. Panašius didelius pavojus keliančių duomenų tvarkymo operacijų sekai išnagrinėti 

Centre gali būti atliktas vienas duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai 

vertinimas. 

9. Poveikio duomenų apsaugai vertinimą Centre atlieka duomenų apsaugos pareigūnas 

(toliau – Pareigūnas). 

10. Centrui pradėjus vykdyti naują (-as) duomenų tvarkymo operaciją (-as), ji privalo atlikti 

poveikio duomenų apsaugai vertinimą, jei: 

10.1. Duomenų tvarkymas keltų didelį pavojų Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms 

(pavyzdžiui, atvejai, kai Duomenų subjektas neturi galimybės nesutikti su Duomenų tvarkymu, 

duomenys perduodami už ES ribų, būtų pradėti tvarkyti duomenys, kurie gauti juos sujungus su 

duomenimis iš kitų šaltinių, būtų tvarkomi su Duomenų subjektų sveikata susiję ar kiti jautrūs 

duomenys, būtų pradėti naudoti nauji technologiniai sprendimai, pavyzdžiui, veido atpažinimo 

sistemos, kt.); 

10.2. Automatizuotai būtų tvarkomi asmeniniai aspektai, vykdomas profiliavimas ir priimami 

teisiniai ar kiti didelio poveikio (pavyzdžiui, asmenų suskirstymas į grupes, kuris gali turėti jiems 

įtakos) sprendimai; 

10.3. Būtų pradėtas vykdyti sistemingas vaizdo stebėjimas dideliu mastu; 

10.4. Būtų pradėti tvarkyti ypatingi asmens duomenys dideliu mastu. 

11. Jeigu Centras, nepaisant to, kad yra Aprašo 10 punkte nurodytos aplinkybės ir / ar 

Pareigūno rekomendacija atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, nusprendžia, kad poveikio 

duomenų apsaugai vertinimo atlikti nereikia, Centras turi pagrįsti ir dokumentuoti priežastis, dėl 

kurių ji neatlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimo, taip pat įtraukti ir / arba užfiksuoti 

Pareigūno nuomonę.  

12. Nepaisant to, kad sąlygos, dėl kurių  Centrui atsiranda pareiga atlikti poveikio duomenų 

apsaugai vertinimą, nėra tenkinamos, Centras privalo įgyvendinti priemones, kuriomis būtų 

tinkamai valdomi Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylantys pavojai.  

13. Jeigu Centro Pareigūnas, atlikdamas poveikio duomenų apsaugai vertinimą, nustato, kad 

Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms gali kilti didelis pavojus, jis privalo konsultuotis su 

Priežiūros institucija dėl tinkamų saugumo ir kitų priemonių įgyvendinimo. 

14. Atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą Centro Pareigūnas privalo nustatyti:  

14.1. Kokia bus atliekama duomenų tvarkymo operacija (-os); 

14.2. Kiek konkreti duomenų tvarkymo operacija yra reikalinga ir proporcinga; 

14.3. Koks gali būti poveikis Duomenų subjektams; 

14.4. Kokios yra galimos potencialių pavojų šalinimo, saugumo užtikrinimo priemonės. 

15. Poveikio duomenų apsaugai vertinime Centro Pareigūnas nurodo: 

15.1. Sistemingus numatytų duomenų tvarkymo operacijų aprašymus ir duomenų tvarkymo 

tikslus, įskaitant, kai taikoma, teisėtus interesus kurių siekia Centras; 

15.2. Duomenų tvarkymo operacijų reikalingumo ir proporcingumo, palyginti su tikslais, 

vertinimą; 

15.3. Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančių pavojų vertinimą; 

15.4. Pavojams pašalinti numatytas priemones, įskaitant apsaugos priemones, saugumo 

priemones ir mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens duomenų apsauga ir įrodoma, kad 

laikomasi Reglamento, atsižvelgiant į Duomenų subjektų ir kitų susijusių asmenų teises ir teisėtus 

interesus. 

16. Centras visais atvejais privalo užtikrinti, kad Centro Pareigūno atliekamas poveikio 
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duomenų apsaugai vertinimas, būtų tinkamai dokumentuotas ir saugomas. 

17. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas gali būti atliekamas ir esamoms duomenų 

tvarkymo operacijoms (t. y. vykdomoms iki Reglamento įsigaliojimo), jei tose operacijose atsirastų 

reikšmingų pokyčių, pavyzdžiui, būtų pradėtos naudoti naujos technologijos, duomenys būtų 

pradėti tvarkyti kitu tikslu nei iki tol, atsirastų naujos rizikos, susijusios su įvykdytomis 

kibernetinėmis atakomis, įsilaužimais į Įstaigos naudojamas informacines sistemas, duomenys būtų 

pradėti teikti naujiems duomenų gavėjams, tvarkytojams už ES ribų, kt.). 

 

III SKYRIUS 

IŠANKSTINĖS KONSULTACIJOS SU PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA 

 

18. Centro Pareigūnas, prieš Centrui pradedant tvarkyti duomenis, konsultuojasi su 

Priežiūros institucija, jeigu atliktame poveikio duomenų apsaugai vertinime nurodyta, kad tvarkant 

duomenis kiltų didelis pavojus, jei Centras nesiimtų priemonių pavojui sumažinti. 

19. Centro Pareigūnas turi pateikti Priežiūros institucijai atliktą poveikio duomenų apsaugai 

vertinimą ir, gavus prašymą, bet kokią kitą informaciją, kad Priežiūros institucija galėtų įvertinti, ar 

duomenų tvarkymas Centre atitinka teisės aktų reikalavimus. Taip pat Centro Pareigūnas, 

konsultuodamasis su Priežiūros institucija, jai nurodo: numatyto duomenų tvarkymo tikslus ir 

priemones, nustatytas priemones bei apsaugos priemones Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms 

pagal Reglamentą apsaugoti, Pareigūno kontaktinius duomenis. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas taip pat gali būti atliekamas ir Apraše 

neaptartais atvejais, bet esant Centro vyriausiojo gydytojo, Pareigūno ar Priežiūros institucijos 

rekomendacijai tai atlikti. 

21. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas yra atliekamas Reglamente bei kituose teisės 

aktuose nurodytais atvejais ir tvarka. 

22. Centras, ketindamas pradėti tvarkyti naujos kategorijos asmens duomenis, naudoti 

naujas technologijas, tvarkyti duomenis kitu tikslu nei iki tol, atsiradus naujoms rizikoms, 

susijusioms su įvykdytomis kibernetinėmis atakomis, įsilaužimais į Centro naudojamas 

informacines sistemas, pradėti teikti duomenis naujiems duomenų gavėjams, tvarkytojams už ES 

ribų ar kt., privalo nedelsiant apie tai informuoti Centro Pareigūną, kuris, prieš Centrui pradedant 

tvarkyti asmens duomenis, galėtų įvertinti, ar Centrui būtinas ketinamų atlikti duomenų tvarkymo 

operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimas.  

 

 

_________________________________ 

 


