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1 N  E  S  K  I  R  T  A   P  L  A  T  I  N  T  I  

Kas yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas? 
2018 m. gegužės mėn. įsigaliojęs ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) 

(angl. General Data Protection Regulation (GDPR)) - tai Europos Parlamento ir Europos Tarybos 
priimtas visoje ES tiesiogiai taikomas teisės aktas, įgyvendinantis asmens duomenų apsaugą ir 
taikomas verslui, valdžios institucijoms ir privatiems asmenims.  

Reglamento tikslas – sustiprinti asmens duomenų apsaugą ir leisti patiems ES piliečiams 
ir rezidentams kontroliuoti kas, kaip ir kur naudoja jų asmens duomenis. BDAR galioja ne tik ES 
teritorijoje registruotoms organizacijoms, bet ir įmonėms už ES ribų, kurios laiko ir/ar dirba su 
ES piliečių ir rezidentų asmens duomenimis. 

Įsigaliojus reglamentui įmonėms ir valstybės institucijoms stipriai padidinta 
atsakomybė, priskirta naujų pareigų, atsirado nauji techniniai, organizaciniai ir procesiniai 
reikalavimai, galiausiai numatytos labai didelės (iki 4% metinės apyvartos) baudos už šių 
reikalavimų nesilaikymą.  

Kas yra asmens duomenys pagal BDAR? 
BDAR asmens duomenis apibrėžia labai plačiai. Tai bet kokia informacija apie fizinį 

asmenį, kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti visų pirma pagal 
identifikatorių, pvz., vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis 
ir interneto identifikatorių, arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, 
genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Asmens 
duomenis sudaro ir jo lytis, amžius, telefono numeris, el. pašto adresas, fizinis adresas, 
interneto protokolo (IP) adresas ir pan. 

Todėl, jeigu turite klientų duomenų bazę, stebėjimo kamerų vaizdo įrašus, nuotraukas, 
renkate el. pašto adresus, gyvenimo aprašymus, stebite darbuotojų veiklą internete ir 
kompiuteryje, vykdote prekybą internetu, jūsų įmonei taikomas BDAR. 

SVARBU! BDAR taikomas tik gyvų asmenų duomenims! 

Specialieji (ypatingi) asmens duomenys apima duomenis apie sveikatą, lytinę 
orientaciją, rasinę ir etninę kilmę, politinius ir religinius įsitikinimus. Reglamentas draudžia 
tvarkyti asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius 
ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat tvarkyti genetinius 
duomenis, biometrinius duomenis, kuomet siekiama konkrečiai nustatyti fizinio asmens 
tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę 
orientaciją. 

Kas yra asmens duomenų tvarkymas? 
Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis 

priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar 
operacijų seka, pvz., rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar 
keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu 
sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, 
apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.  

Todėl, jei turite darbuotojų, kurie padeda jums vykdyti sandorius su fiziniais ar 
juridiniais asmenimis, jei sandorius skatinate įvairiomis rinkodaros priemonėmis, jei dalį verslo 
funkcijų ar operacijų perdavėte vykdyti kitiems juridiniams asmenims, jūs tvarkote asmenų 
duomenis ir BDAR jums taikomas. 


