VIEŠOJI KONSULTACIJA
DöL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ĮGYVENDINANT PETICIJOS TEISĘ
ELEKTRONINIU BŪDU
Valstybin÷ duomenų apsaugos inspekcija nori atkreipti asmenų, kurie organizuoja
peticijos teis÷s elektroniniu būdu įgyvendinimą, d÷mesį, kad tokie asmenys yra laikomi duomenų
valdytojais.
Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2128) (toliau – Peticijų
įstatymas) 2 straipsnio 4 dalis numato, kad peticija – rašytinis arba elektroninis pareišk÷jo
kreipimasis į Seimą, Vyriausybę ar savivaldyb÷s institucijas su reikalavimais ar siūlymais spręsti
šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus klausimus, kai tam reikia priimti naują teis÷s aktą,
pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios galiojantį teis÷s aktą ir kai peticijų komisijos tokį
kreipimąsi pripažįsta peticija. Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalis numato, kad kreipimasis
pateikiamas raštu arba elektroniniu būdu. Kreipimesi turi būti nurodyta pareišk÷jo vardas,
pavard÷, gyvenamoji vieta, asmens kodas, pareišk÷jo atstovo vardas, pavard÷, asmens kodas,
gyvenamoji vieta ir, jeigu yra, telefono, telefakso numeriai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisin÷s apsaugos įstatymo (Žin.,
1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) (toliau – ADTAĮ) 1 straipsnio 2 dalimi, ADTAĮ
reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu.
Atsižvelgiant į tai, asmuo, organizuojantis peticijos teis÷s įgyvendinimą elektroniniu būdu,
pavyzdžiui, kuriantis tam skirtą interneto svetainę, bus laikomas duomenų valdytoju, kadangi
pareišk÷jai automatiniu būdu jam pateiks savo asmens duomenis. Taigi tokiam asmens duomenų
tvarkymui bus taikomas ADTAĮ.
Pagal ADTAĮ 3 ir 5 straipsnius, asmens duomenys tvarkomi esant iš anksto apibr÷žtam ir
teis÷tam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios reikia šiam tikslui pasiekti,
ir tik esant nors vienam iš ADTAĮ 5 straipsnyje numatytų teis÷to tvarkymo kriterijų. Pažym÷tina,
kad Peticijų įstatyme yra nustatyta, kokius asmens duomenis privalo tvarkyti duomenų valdytojas,
t. y. vardas, pavard÷, gyvenamoji vieta, asmens kodas, pareišk÷jo atstovo vardas, pavard÷, asmens
kodas, gyvenamoji vieta ir, jeigu yra, telefono, telefakso numeriai. Atsižvelgiant į tai, asmens
duomenų teis÷to tvarkymo kriterijumi bus laikomas ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 3 punktas, kuris
numato, kad asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu pagal įstatymus duomenų valdytojas yra
įpareigotas tvarkyti asmens duomenis, o d÷l asmens kodo naudojimo – 7 straipsnio 3 dalies 1
punktas, t. y. jeigu tokia teis÷ yra nustatyta ADTAĮ ir kituose įstatymuose.
Atkreipiame d÷mesį, kad vadovaujantis Peticijų įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi,
kiekvienas kreipimasis turi būti pareišk÷jo pasirašytas. Kreipimasis, pateiktas elektroniniu būdu,
privalo būti pasirašytas elektroniniu parašu.
Pažym÷tina, kad tais atvejais, kai asmens duomenys renkami nesilaikant Peticijų įstatymo
nustatytų reikalavimų, tuomet toks kreipimasis nebus laikomas peticija.
Duomenų valdytojas, kuris organizuoja peticijos teis÷s įgyvendinimą elektroniniu būdu,
privalo laikytis asmens duomenų tvarkymui taikomų reikalavimų, nustatytų ADTAĮ. Vienas iš
reikalavimų yra įgyvendinti duomenų subjekto teises, nustatytas ADTAĮ 23 straipsnyje, t. y. žinoti
(būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo asmens duomenimis
ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti,
išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi
nesilaikant šio ir kitų įstatymų nuostatų. Detalesnę duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką
nustato ADTAĮ 24-26 straipsniai.
Informuojame, kad pagal ADTAĮ 30 straipsnio 1 dalį, duomenų valdytojas ir duomenų
tvarkytojas privalo įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti
asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteis÷to sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo
bet kokio kito neteis÷to tvarkymo. Papildomai atkreipiame d÷mesį, kad teikiant asmens duomenis
išoriniais duomenų perdavimo tinklais turi būti užtikrinamas saugių protokolų naudojimas

(pavyzdžiui, https). Siekiant įdiegti ir naudoti https protokolą, siūlome vadovautis VDAI parengta
rekomendacija, kurią galima rasti adresu: http://www.ada.lt/go.php/Valstybines-duomenuapsaugos-inspekcijos-rekomendacijos122122
Vadovaujantis ADTAĮ 31 straipsniu, apie asmens duomenų tvarkymą automatiniu būdu
duomenų valdytojas Vyriausyb÷s nustatyta tvarka turi pranešti Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai. Rekomenduojamą Pranešimo apie duomenų tvarkymą formą galima rasti adresu:
http://www.ada.lt/go.php/Duomenu-valdytoju-registravimas791

