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Duomenų subjekto teisės 
Tvarkydamas asmens duomenis duomenų valdytojas privalo pasirinkti tokias technines 

ir organizacines priemones, kad būtų užtikrinamos duomenų subjektų teisės, t.y. jų asmens 
duomenys būtų tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais 
tikslais, būtų adekvatūs, tikslūs ir atnaujinti bei tvarkomi tik tiek, kiek reikia duomenų valdytojo 
nustatytiems tikslams pasiekti. ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įtvirtina šias 
duomenų subjekto teises: 

 teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
 teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 
 teisė reikalauti ištaisyti ar (ir) papildyti savo asmens duomenis; 
 teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). Ši teisė gali būti 

įgyvendinta tik tuomet, kai: 
(a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo 

renkami arba kitaip tvarkomi; 
(b) duomenų subjektas atšaukė sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo 

grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis; 
(c) duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu dėl teisėto intereso, ir nėra 

viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; 
 teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai: 

(a) asmens duomenys yra netikslūs; 
(b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau duomenų subjektas nesutinka, 

kad duomenys būtų ištrinti; 
(c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tiems tvarkymo tikslams, 

kuriems jie buvo renkami, tačiau jam jų reikia siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti 
teisinius reikalavimus; 

(d) duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui dėl teisėto intereso, jei 
duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už duomenų subjekto 
priežastis. 

 teisė į duomenų perkeliamumą. Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, kai asmens 
duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis; 

 teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu. Ši teisė gali būti įgyvendinta tik tuomet, 
kai duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestas funkcijas, išskyrus atvejus, 
kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, 
kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, 
vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;  

 teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant 
profiliavimą, grindžiamas sprendimas.  

Kaip realizuojamos duomenų subjekto teisės? 
Duomenų subjektai įgyvendinti aukščiau išvardintas teises gali: 

 atvykę į duomenų valdytojo buveinę, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 
ten pateikę prašymą; 

 siųsdami prašymą ir tinkamai patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją 
registruotu paštu duomenų valdytojui; 

 siųsdami prašymą duomenų valdytojo nurodytu elektroniniu paštu. Siunčiamas prašymas 
turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. 
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Taip pat gindamas savo teises duomenų subjektas gali kreiptis į nacionalinę priežiūros 
instituciją – LR Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. 


