Asmens duomenų
apsaugos reforma:
kas tai ir kaip jai
pasiruošti?
Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Lietuvoje bus pradėtas
tiesiogiai taikyti Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas. Šiuo reglamentu įgyvendinama duomenų
apsaugos reforma, kuria siekiama pabrėžti asmens
duomenų ir privatumo svarbą. Tai parodo ne tik
papildomi teisiniai reikalavimai verslui, bet ir baudų
dydis, kuris siekia iki 20 mln. eurų arba 4% bendros
metinės pasaulinės apyvartos.

Mes galime padėti Jums
pasiruošti reglamento taikymui

Naujovės asmenims
Sustiprinamos asmenų, kurių asmens
duomenys tvarkomi, teisės:
• teisė į duomenų perkeliamumą
• teisė būti pamirštam
• teisė būti atstovaujamam ne pelno įstaigos
• teisė sužinoti apie asmens duomenų saugumo
pažeidimą

Naujovės verslui
1.
2.
3.

4.
5.

Atskaitomybės principas – įmonės turi
užtikrinti ir galėti įrodyti, kad laikosi duomenų
tvarkymo reikalavimų.
Detalesni reikalavimai sutikimui, kurį
privaloma gauti iš duomenų subjektų.
Pareiga pranešti apie asmens duomenų
saugumo pažeidimus.
Nauji reikalavimų laikymąsi patvirtinantys
instrumentai – poveikio duomenų apsaugai
vertinimas, elgesio kodeksai bei sertifikavimas.
Griežtinama atsakomybė už pažeidimus.

 Siūlome atlikti Jūsų verslo asmens duomenų apsaugos
atitikties Bendrajam duomenų apsaugos
reglamentui įvertinimą.
 Kaip vienas rezultatų šio įvertinimo metu bus
parengtas aiškus priemonių ir veiksmų planas
(ROADMAP), kuriuo remiantis Jūsų įmonė žinos, kokių
konkrečių veiksmų reikia imtis siekiant būti pasiruošus
reglamento įsigaliojimui.
Mūsų paslaugos apima šias pagrindines sritis:
1. Duomenų apibrėžimas ir atotrūkio analizė –
įvertinsime esamą situaciją atsižvelgiant į keliamus
reikalavimus.
2. Atitikties Reglamentui įvertinimas – pasiūlysime
konkrečius sprendimus dėl kiekvieno iš trūkumų
padengimo.
3. Pasirengimo Reglamentui įgyvendinimas – padėsime
įgyvendinti numatytus sprendimus.
4. Bandymų atlikimas – įvertinsime kaip laikomasi naujų
procedūrų ir pasirengimą reaguoti į galimus
incidentus.
5. Su Reglamentu susijusi pagalba po įgyvendinimo –
pagalba dėl operatyvaus Reglamento nuostatų
taikymo ir kylančių praktinių klausimų.
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