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

Kas yra duomenų valdytojas ir duomenų 
tvarkytojas? 

BDAR nurodo, kad duomenų valdytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios 
institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo 
tikslus ir priemones. Jeigu kelios organizacijos duomenų tvarkymo tikslus ir priemones nustato 
drauge, tuomet vadovaujantis BDAR, jos laikomos bendraisiais duomenų valdytojais. 

Duomenų tvarkytojas – tai fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar 
kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu laikydamasi jo nurodymų tvarko asmens duomenis. 
Tvarkytojais paprastai yra organizacijos veiklos partneriai ir tiekėjai. 

Kaip duomenų valdytojo teikia nurodymus duomenų 
tvarkytojui? 

Duomenų valdytojas nustato asmens duomenų tvarkymo apimtis, tikslus ir terminus, 
bei pasirenka duomenų tvarkytojus, kurie jo pavedimu atlieka duomenų tvarkymo uždavinius.  
Duomenų valdytojui tenka prievolė tinkamai parinkti technines ir organizacines asmens 
duomenų tvarkymo priemones, nes jis yra atsakingas už duomenų tvarkymo saugumą.  

Dėl šių priežasčių, pasirinkdamas duomenų tvarkytojus, duomenų valdytojas privalo 
įsitikinti ar tvarkytojas laikysis tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir asmenų 
duomenis tvarkys tik taip ir tiek, kiek reikia duomenų valdytojo tikslams pasiekti. 

Šie valdytojo reikalavimai ir nurodymai perkeliami į asmens duomenų tvarkymo sutartį, 
kuri paprastai sudaroma kaip pagrindinės paslaugų teikimo sutarties priedas. Tinkamai sudaryta 
asmens duomenų tvarkymo sutartis leidžia tikėtis, kad asmens duomenų pažeidimo atveju žalą 
duomenų subjektui duomenų tvarkytojas atlygins solidariai su duomenų valdytoju. 

Valdytojui rekomenduojama bet kokius nurodymus dėl asmens duomenų tvarkymo, 
kurie neaprašyti sutartyje, teikti raštu. Savo ruožtu, duomenų tvarkytojas turėtų laikytis 
nuostatos, kad tik raštu išreikšti valdytojo nurodymai yra pateikti tinkamai. 

Kodėl svarbu atskirti kas yra tvarkytojas, o kas yra 
bendrasis tvarkytojas? 

Norint tinkamai įvertinti asmens duomenis bendrai tvarkančių organizacijų 
atsakomybių ribas, būtina teisingai įvardinti ar duomenys perduodami tvarkytojui, ar 
bendrajam valdytojui.  Jei Jūsų partneris ar tiekėjas yra bendrasis duomenų valdytojas, jei:  

 jis pats nusprendžia, kuriuos jūsų darbuotojų ar klientų asmens duomenis jam reikia 
tvarkyti tam, kad galėtų suteikti paslaugą; 

 jis pats nusprendžia duomenų tvarkymo tikslus; 
 jis pats nustato duomenų saugojimo terminus; 
 jis turi visišką prieigos prie patikėtų asmens duomenų kontrolę; 
 jis savarankiškai nusprendžia, ar perduoti duomenis tretiesiems asmenims. 

Su bendraisiais tvarkytojais taip pat turi būti sudaromos sutartys dėl asmens duomenų 
tvarkymo, tačiau šalys jose turi deramai pasidalyti atsakomybę ir atitinkamai apsibrėžti pareigas 
viena kitos atžvilgiu. 


