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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠĄ 
 
 

Saugoti ir tik įstatymo (1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymas Nr. I-1374) ir kitų teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti 
konfidencialią informaciją tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu 
būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, kartotekas, bylas, sąvadus ir kita. 
Įstatymas nustato fizinių asmenų kaip duomenų subjektų teises, šių teisių apsaugos tvarką, juridinių 
ir fizinių asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis: 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, 
kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais 
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, 
psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.  

Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai 
1. Duomenų valdytojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų: 
1) renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais 

su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis; 
2) tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;  
3) tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar 

neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas; 
4) tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; 
5) saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, 

negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 
6) tvarkomi pagal šiame ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose 

nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. 
Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos 

prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse). 
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, 

užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar 
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, 
skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. 

Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, visiškai ar iš 
dalies atliekami automatinėmis priemonėmis. 

Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) 
asmuo, duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (ar) jo 
skyrimo tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose. 

Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato 
asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai 
ar kiti teisės aktai, tai duomenų valdytojas ir (ar) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose 
įstatymuose ar kituose teisės aktuose. 



Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, 
užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar 
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, 
skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. 

Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens 
duomenis jam žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas 
aiškiai – rašytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią.  

Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas 
funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių 
išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas). 

Duomenų valdytojams, duomenų tvarkytojams ir kitiems asmenims, pažeidusiems šį 
Įstatymą, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė. 

Turtinės ir neturtinės žalos atlyginimas 
1. Asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų 

valdytojo ar duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių šio 
Įstatymo nuostatas, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą. 

2. Turtinės ir neturtinės žalos dydį nustato teismas. 
Patikėtus dokumentus, kuriuose yra konfidenciali informacija, saugoti tokiu būdu, kad 

tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. 
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