NAUJASIS BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS
DAUGIAU LANKSTUMO
Mažiau formalumų
•

ADMINISTRACINĖ
NAŠTA

nebelieka pranešimų VDAI ir išankstinių patikrų.

Nuoseklaus taikymo garantijos
•

steigiama Europos duomenų apsaugos valdyba vienodam Reglamento taikymui ES užtikrinti.

DAUGIAU PAREIGŲ
Reglamentas išlieka kompleksiškas
•
•
•
•

Savarankiška atitiktis
•
•
•

DUOMENŲ
VALDYTOJO
PAREIGOS

•

savireguliacija – rizika pagrįsto požiūrio į duomenų tvarkymą įgyvendinimas;
individualus saugumo priemonių pasirinkimas duomenų tvarkymo veikloms;
sektoriaus savireguliacija – galimybė atitiktį Reglamentui užtikrinti remiantis elgesio kodeksuose
numatytomis taisyklėmis duomenų tvarkymui;
atsiranda sertifikavimo mechanizmas kaip papildoma atitikties Reglamentui įrodymo priemonė.

Aktyvi atitiktis
•
•
•
•
•

tam tikroms įmonėms privaloma skirti duomenų apsaugos pareigūną;
tam tikroms įmonėms privalomi darbuotojų mokymai apie asmens privatumą;
tam tikroms įmonėms privalomas poveikio privatumui vertinimas ir konsultacijos su VDAI dėl duomenų
tvarkymo;
naujos pareigos duomenų valdytojams bendrai valdantiems asmens duomenis;
nauja prievolė pranešti apie asmens duomenų ištaisymą ar ištrynimą arba duomenų tvarkymo
apribojimą.

Sugriežtinti reikalavimai teisėtam tvarkymui
•
•
•
•

DUOMENŲ
TVARKYTOJO
STATUSAS

abstraktūs nauji atskaitomybės, vientisumo ir konfidencialumo, pritaikytosios ir standartizuotosios
duomenų apsaugos principai;
išlieka visi esami su duomenų tvarkymu susiję principai (tikslo apribojimo, duomenų kiekio mažinimo,
tikslumo);
reglamento nuostatoms suprasti ir atitikčiai užtikrinti būtina žinoti VDAI ir kitų ES valstybių narių
priežiūros institucijų praktiką bei Reglamentą aiškinančias gaires;
būtina sekti teisėkūrą (parengti daugelio ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių asmens
duomenų tvarkymą, pakeitimo projektai).

Nepriklausomumas
•
•

mažiau priklausomybės nuo duomenų valdytojo (nepagrįstų reikalavimų nevykdymas);
išlieka įstatymų leidžiama apimtimi galimybė riboti sutartinę atsakomybę.
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sudėtingėja sutikimo (bet kokiam duomenų tvarkymui: slapukams, rinkodarai) gavimas, nauji
reikalavimai sutikimo turiniui ir gavimo būdams, lengvėja sutikimo atšaukimas;
atvejai, kai galima teisėtu interesu pateisinti asmens duomenų tvarkymą susiaurinami;
konkretinama asmens duomenų ir išplėsta ypatingų asmens duomenų sąvoka;
teistumo duomenims tvarkyti ir toliau galios nacionalinės taisyklės, kurios Lietuvoje planuojama bus
griežtesnės nei iki šiol.

Savarankiška atsakomybė
•
•

analogiškų duomenų valdytojui pareigų atsiradimas;
nebe sutartinė, o administracinė, identiška duomenų valdytojui atsakomybė.
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DAUGIAU LANKSTUMO
Daugiau galimybių duomenų teikimui
•

ASMENS
DUOMENŲ
PAŽEIDIMŲ
KONTROLĖ IR
ATSAKOMYBĖ

Efektyvesnė priežiūra
•

–

pagal adekvatumo sprendimus (ES–JAV „Privatumo skydas“, 10 kitų jurisdikcijų, su kuriomis
supaprastinami duomenų srautai);
pagal įmonei privalomas taisykles;
pagal Europos Komisijos patvirtintą standartinės formos sutartį;
informavus VDAI;
gavus VDAI leidimą; kt.

DUOMENŲ
TEIKIMAS UŽ
ES/EEE RIBŲ

•
•
•
•

DAUGIAU PAREIGŲ

tam tikroms tarptautinėms įmonių grupėms ir tokių įmonių padaliniams Lietuvoje – galimybė rinktis
priežiūros instituciją (vieno langelio principas).

Daugiau priežiūros
•
•
•

–

Labiau saugomi duomenų subjektai
•

DUOMENŲ
SUBJEKTŲ
TEISĖS

•
•
•
•
–

detaliau sureguliuota teisė susipažinti su savo asmens duomenimis, „teisė būti pamirštam“ ir teisė
apriboti duomenų tvarkymą bei jų įgyvendinimo sąlygos;
visiškai nauja teisė į duomenų perkeliamumą ir jos taikymo sąlygos;
nacionalinėje teisėje numatomi reikšmingai riboti darbuotojų, kandidatų į darbuotojus asmens duomenų
tvarkymo apimtį;
detalesnis duomenų subjektų informavimas apie jų asmens duomenų tvarkymą (skaidrumo pranešimai);
išlieka visos esamos duomenų subjektų teisės, tapatybės nustatymo pareigos.

Sureguliuojami automatizuoti sprendimai su duomenimis
•
•

KOMERCINIS
DUOMENŲ
PANAUDOJIMAS

įvedamos veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos sankcijos (iki 4 % įmonės metinės apyvartos arba iki
20 mln. EUR priklausomai nuo to, kuri suma didesnė);
išplečiamos priežiūros institucijos galios, naujų taisomųjų priemonių skyrimo galimybė;
privalomi pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus VDAI, o esant sunkesnių pasekmių
tikimybei – ir klientams asmeniškai.

naujas profiliavimo reguliavimas (pvz., tikslinės reklamos);
keičiamos pareigos priimant automatizuotus sprendimus dėl klientų ar darbuotojų (pvz., dėl komercinių
santykių tęstinumo, dėl nuolaidos dydžio).

Konkretinami reikalavimai įprastoms rinkodaros formoms
•
•
–

REGULIAVIMO
APIMTIS
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kliento veiklos internete stebėjimas (slapukai);
tiesioginė rinkodara.

Įteisinamas eksteritorialumas
•

Reglamentas taikomas tvarkymo veiksmams už ES/EEE ribų (pvz., tvarkymas nutolusiuose, debesijos
serveriuose ar pasitelkiant užsienio paslaugos teikėjus);

•

Reglamentas taikomas įmonėms, įsteigtoms už ES/EEE ribų (pasitelkiamiems duomenų saugojimo,
tvarkymo paslaugų teikėjams), kai tvarkomi ES esančių fizinių asmenų duomenys ar jie stebimi.
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NORĖDAMI GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS,
KREIPKITĖS KONTAKTAIS:

Liudas Karnickas
+370 640 412 35
liudas.karnickas@vklaw.lt
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