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PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO 

VALSTYBINEI DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJAI TVARKOS APRAŠAS 

 

1. Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Pranešimo apie asmens 

duomenų saugumo pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – 

Inspekcija) tvarką ir sąlygas. 

2. Pagal Aprašą Inspekcijai teikiami pranešimai apie asmens duomenų saugumo 

pažeidimą vykdant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 

judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 

(toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 33 straipsnyje numatytą pareigą (toliau – pranešimas). 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente 

(ES) 2016/679. 

4. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas, t. y. Zarasų 

socialinės globos namai, privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai 

sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, pateikti Inspekcijai pranešimą, kuriame turi 

būti nurodyta: 

4.1. Duomenų valdytojo duomenys: 

4.1.1. Zarasų socialinės globos namai, kodas 190797130, buveinės adresas Aušros 

g. 18B, 32133 Zarasai, tel. 8 385 46650, el. paštas: zarasusgn@zarasusgn.lt;  

4.2. duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti 

daugiau informacijos, duomenys: 

4.2.1. vardas ir pavardė; 

4.2.2. telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas; 

4.2.3. pareigos; 

4.2.4. darbovietės pavadinimas; 

4.3. asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas: 

4.3.1. asmens duomenų saugumo pažeidimo data, laikas ir vieta; 

4.3.2. asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo data ir laikas; 

4.3.3. asmens duomenų saugumo pažeidimo aplinkybės (asmens duomenų 

konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas), asmens duomenų 

integralumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas), asmens duomenų valdymo 

kontrolės praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas); 

4.3.4. apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, 

skaičius ir kategorijos; 

4.3.5. apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius ir kategorijos; 

4.3.6. tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės; 

4.3.7. kita, duomenų valdytojo nuomone, reikšminga informacija; 

4.4. aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba siūlo imtis duomenų valdytojas, kad būtų 

pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas arba kad būtų sumažintos jo sukeltos pasekmės; 

4.5. informacija apie tai, ar apie asmens duomenų saugumo pažeidimą informuoti 

duomenų subjektai, jeigu duomenų subjektai neinformuojami, nurodomos priežastys; 

4.6. pranešimo vėlavimo priežastys, jeigu apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

pranešama vėliau nei per 72 valandas nuo tada, kai duomenų valdytojas sužinojo apie asmens 

duomenų saugumo pažeidimą. 
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5. Duomenų valdytojas pranešdamas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, 

Aprašo 4.1–4.5 papunkčiuose nurodytą informaciją pateikia visą iš karto arba keliais etapais, jeigu 

nurodytos informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu. Duomenų valdytojas informaciją 

keliais etapais teikia nepagrįstai nedelsdamas.  

6. Pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pasirašo Zarasų socialinės 

globos namų direktorius.  

7. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcijai teikiamas vienu 

iš šių būdų: 

7.1. per Inspekcijos interneto svetainę www.ada.lt naudojantis elektronine paslaugų 

sistema; 

7.2. elektroninio pašto adresu ada@ada.lt;  

7.3. paštu Inspekcijos buveinės adresu; 

7.4. Inspekcijos faksu; 

7.5. pateikiant pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcijoje. 

8. Inspekcija, nustačiusi, kad pranešime pateikta ne visa Aprašo 4 punkte nurodyta 

informacija arba pateikta netiksli ar neišsami informacija, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo 

dienas nuo pranešimo gavimo dienos, informuoja apie tai duomenų valdytoją ir paprašo ne vėliau kaip 

kitą darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos pranešimą papildyti, patikslinti ir (ar) ištaisyti. Ši 

nuostata netaikoma, kai duomenų valdytojas informaciją apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

teikia etapais. 

9. Inspekcija, įvertinusi gautą informaciją, gali pasinaudoti jai Reglamente (ES) 

2016/679 numatytais tyrimo įgaliojimais ir imtis šiame reglamente numatytų taisomųjų veiksmų.  

10. Jei Inspekcija nusprendžia atlikti tyrimą ir (ar) tikrinimą, tikrinimas atliekamas 

Inspekcijos direktoriaus nustatyta tvarka. 

11. Duomenų valdytojas nepateikęs pranešimo apie asmens duomenų saugumo 

pažeidimą Inspekcijai atsako Reglamente (ES) 2016/679 nustatyta tvarka. 

 

___________________ 

 

 


