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PATVIRTINTA 

UAB „EIT sprendimai“ direktoriaus 

2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. I-22 

Priedas Nr. 3 

 
 

UAB „EIT SPRENDIMAI“ ASMENS DUOMENŲ PAŽEIDIMO NAGRINĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asmens duomenų pažeidimo nagrinėjimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) tikslas – 

reglamentuoti asmens duomenų pažeidimo nagrinėjimo tvarką UAB „EIT sprendimai“ (toliau 

– Bendrovė), užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

(toliau – ADTAĮ), Europos Sąjungos (toliau – ES) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento 

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

ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis 

duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR) ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens 

duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą. 

2. Apraše vartojamos sąvokos atitinka BDAR vartojamas sąvokas. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis BDAR. 

 

II SKYRIUS 

VEIKSMAI ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO ATVEJU 

 

4. Asmens duomenų saugumo pažeidimu yra laikomas bet kuris tyčinis ar netyčinis 

asmens duomenų apsaugos pažeidimas, kai: 

4.1. sunaikinami, prarandami, pakeičiami neteisingais asmens duomenys; 

4.2. be leidimo atskleidžiami asmens duomenys; 

4.3. be leidimo asmenys, neturintys tam teisės, gauna prieigą prie asmens duomenų. 

5. Asmuo, turintis informacijos apie galimai įvykusį asmens duomenų saugumo 

pažeidimą, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną 

(dpo@atea.lt).  

6. Asmens duomenų saugumo pažeidimo valdymas Bendrovėje atliekamas 

vadovaujantis vidine procedūra GDPR-PR01, reglamentuojančia Bendrovės darbuotojų 

atsakomybes ir veiksmus įtariamo asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju. 

7. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai 

nedelsdamas ir, jei įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino 

apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent 

asmens duomenų saugumo pažeidimas nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. 

Jeigu asmens duomenų saugumo pažeidimas kelia pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, 

tačiau priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 

valandas, pareiga pranešti nedingsta, tačiau pranešime  papildomai nurodomos  vėlavimo 

priežastys. 

8. Kilus ypatingai dideliam pavojui duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, informacija 

apie įvykusį saugumo pažeidimą nedelsiant taip pat turi būti pateikta duomenų subjektams, 

kurie yra paveikti ar gali būti paveikti tokio pažeidimo. 
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9. Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, 

nepagrįstai nedelsdamas (bet ne vėliau kaip per 3 valandas) apie tai praneša duomenų 

valdytojui.  

10. Aprašo 7-9 punktuose numatytuose pranešimuose turi būti: 

10.1. aprašytas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, 

atitinkamų duomenų subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų asmens 

duomenų įrašų kategorijas ir apytikslį skaičių; 

10.2. nurodyti duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio 

suteikti daugiau informacijos, kontaktiniai duomenys; 

10.3. aprašytos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės; 

10.4. aprašytos priemonės, kurių duomenų valdytojas ėmėsi arba pasiūlė imtis, kad būtų 

pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemones galimoms 

neigiamoms jo pasekmėms sumažinti. 

11. Kai informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu, informacija toliau nepagrįstai 

nedelsiant gali būti teikiama etapais. 

12. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti, kad visi asmens duomenų apsaugos 

pažeidimai, įskaitant ir tuos, dėl kurių nevykdoma informavimo pareiga, kaip aptarta šiame 

Aprašo skyriuje, taip pat su asmens duomenų saugumo pažeidimu susiję faktai, jo poveikis ir 

taisomieji veiksmai, kurių buvo imtasi, būtų tinkamai dokumentuoti ir saugomi. 

13. Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, aptartam šiame Aprašo skyriuje, 

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas informuoja atitinkamus Bendrovės darbuotojus ir 

duoda instrukcijas dėl jų pareigų, funkcijų vykdymo, susijusio su asmens duomenų saugumo 

pažeidimo valdymu. 

14. Įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui, aptartam šiame Aprašo skyriuje, 

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnas sudaro veiksmų planą su prevenciniais veiksmais, 

kuriais būtų siekiama ateityje užkirsti kelią analogiškam ar panašiam duomenų saugumo 

pažeidimui, ir teikia jį tvirtinti Bendrovės vadovui. Už patvirtinto plano įgyvendinimą atsako 

Bendrovės vadovas arba jo paskirti atsakingi asmenys. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Darbuotojai su šiuo Aprašu supažindinami Bendrovėje nustatyta tvarka. Kiti 

duomenų subjektai su šiuo Aprašu gali susipažinti Bendrovės interneto svetainėje. 
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