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

Kaip taikomas Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas? 

Europos Parlamentas ir Taryba, siekdami suvienodinti asmens duomenų tvarkymo 
taisykles visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, priėmė tiesioginio taikymo teisės aktą – 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Nuo anksčiau galiojusios Direktyvos jis skiriasi 
tuo, kad ES narėms nereikia perkelti Reglamento nuostatų į nacionalinės teisės aktus - jo 
nuostatos iš karto tapo privalomomis visoms valstybėms narėms nuo 2018 m. gegužės 25 d.  

Siekdama pritaikyti savo įstatyminę bazę prie BDAR, Lietuva priderino Asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas (ADTAĮ) prie BDAR reikalavimų. Naujoji ADTAĮ 
versija, atitinkanti BDAR nustatytą teisinį reguliavimą, įsigaliojo nuo 2018 m. liepos 16 d.  

Savo ruožtu kiekvienas duomenų valdytojas turi pats pasirūpinti, kad jo organizacijos 
reikiami vidiniai dokumentai, reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą, būtų atnaujinti 
taip, kad atitiktų BDAR nurodytus reikalavimus.  

Ar Jūsų įmonei privalu taikyti BDAR? 
BDAR taikomas nepriklausomai nuo organizacijos veiklos srities, nuosavybės ar veiklos 

organizavimo formos. Pagrindinis taikymo kriterijus yra asmens duomenų tvarkymas. 

Jūsų organizacijai BDAR taikomas GDPR, jeigu: 

 tvarkote savo darbuotojų asmens duomenis 
 tarp Jūsų klientų yra fizinių asmenų; 
 tvarkote savo partnerių ar klientų, kurie yra juridiniais asmenys, darbuotojų asmens 

duomenis; 
 vykdote tiesioginę rinkodarą; 
 savo patalpas ar teritoriją stebite vaizdo kameromis; 
 Jūsų tinklapis naudoja slapukus. 

BDAR taikomas bet kuriai organizacijai, kuri tvarko Europos Sąjungos teritorijoje gyvenančių 
fizinių asmenų duomenis, neatsižvelgiant į pačios organizacijos registracijos vietą. Todėl BDAR 
privalo taikyti ne tik ES registruotos įmonės, bet ir tarptautinėms įmonėms, registruotos ne ES 
ribų, jeigu jo siūlo prekes ar paslaugas ES gyventojams arba stebi, analizuoja ir prognozuoja ES 
gyventojų elgesį, siekdamos priimti su jais susijusius savo veiklos sprendimus. 

Jei remsimės internetinės prekybos pavyzdžiu, laikoma, kad prekės ir paslaugos siūlomos 
ES rezidentams, jei: 

 Prekes ar paslaugas siūlančio tinklalapio kalbos nustatymuose galima pasirinkti 
bent vieną iš oficialių ES kalbų; 

 Elektroninėje parduotuvėje galima pasirinkti prekių kainų rodymą eurais bei už jas 
sumokėti šia valiuta; 

 Užsakytas prekes galima atsisiųsti į bent vieną ES šalį; 
 Didžiausią e-parduotuvės lankytojų ir vartotojų dalį sudaro ES gyventojai. 


