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

Asmens duomenų tvarkymo pagrindai 
Organizacija gali tvarkyti asmens duomenis tik esant šioms aplinkybėms: 

 Esant galiojančiai sutarčiai ar kitaip įformintiems sutartiniams santykiams tarp 
organizacijos ir fizinio asmens (kliento); 

 Informuoti apie akcijas, kviesti dalyvauti apklausose ir tyrimuose, siūlyti prekes 
ir paslaugas ar tiesiog laikyti informaciją kontaktams nesant jokio kito duomenų 
tvarkymo pagrindo galima tik gavus duomenų subjektų sutikimą; 

 Siekiant įvykdyti teisinę prievolę, kurią duomenų valdytojui nustato ES ar 
nacionalinės teisės aktuose, pvz. darbdavys privalo perduoti informaciją apie 
darbuotojui už darbo užmokestį priskaičiuotus mokesčius; 

 tvarkyti duomenis yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso 
labui, pvz., komercinis bankas kaip duomenų valdytojas teisės aktų nustatyta 
tvarka privalo pateikti duomenis apie duomenų subjekto (kliento) sąskaitas 
valstybės institucijai, atsakingai už kovą su pinigų plovimu; 

 siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus, pvz., jei į medicinos įstaigą 
duomenų subjektas (pacientas) pateko be sąmonės; ligoninė neturi gauti jo 
sutikimą ieškoti jo asmens dokumentų, kad galėtų patikrinti ligoninės duomenų 
bazėje ir rasti jo ankstesnę ligos istoriją ar susisiekti su jo artimaisiais; 

 Duomenų valdytojo teisėtų interesų labui, pvz., organizacijos teritorijoje 
esančio turto ir besilankančių asmenų saugumui užtikrinti vykdomas vaizdo 
stebėjimas. Tačiau tokiais atvejais duomenų valdytojas turi patikrinti, ar toks 
asmens duomenų tvarkymas neturės didelio poveikio asmenų, kurių duomenys 
tvarkomi, pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Jeigu asmens teisės yra viršesnės 
organizacijos teisėtus interesus, jo asmens duomenų vadovaujantis teisėtu 
interesu tvarkyti negalima.  

Kas žinotina apie sutikimus? 
Vertinant ar duomenų valdytojo gautas sutikimas yra gautas tinkamu būdu, 

atsižvelgiama į žemiau išvadintus  sutikimo kriterijus: 

 Sutikimas turi būti duotas laisva valia. Tai reiškia, kad duomenų subjektui turi būti 
suteikiamas reali galimybė pasirinkti, ar duoti sutikimą tvarkyti duomenis, ar ne. Jei 
duomenų subjektas neturi realaus pasirinkimo ir dėl tam tikrų priežasčių yra priverstas 
duoti sutikimą, bus laikoma, kad toks sutikimas yra negaliojantis; 

 Sutikimas turi būti konkrečiai duomenų tvarkymo operacijai, ar kelioms operacijoms. 
Duomenų subjektui turi būti pateikta aiški ir suprantama informacija, kokioms 
duomenų tvarkymo operacijoms sutikimas yra duodamas. Jeigu sutikimo prašoma 
kelioms duomenų tvarkymo operacijoms, duomenų subjektas turi turėti teisę neduoti 
sutikimo vienai ar kelioms iš prašomų duomenų tvarkymo operacijų; 

 Sutikimas turi būti informuotas. Tai reiškia, kad prieš gaunant duomenų subjekto 
sutikimą, jam turi būti pateikta informacija kas bus duomenų valdytojas, koks duomenų 
tvarkymo tikslas, kokie duomenys bus kaupiami ir tvarkomi, ar ketinama asmens 
duomenis perduoti tretiesiems asmenims, trečiajai valstybei ar tarptautinei 
organizacijai bei susijusia informaciją, bei informuojama apie galimybę atšaukti 
sutikimą. 

 Nedviprasmiškas duomenų subjekto išreikšto noro požymis arba veiksmas, kuriuo 
duomenų subjektas išreiškia sutikimą duomenų tvarkymui. Sutikimui duoti duomenų 
subjektas turi išreikšti savo valią ir tai padaryti atlikdamas kokį nors veiksmą, tarkim 
pasirašyti arba savo pasirinkimą svetainėje pažymėti varnele ir išsaugoti.  


