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   DUOMENŲ  SUBJEKTŲ  TEISIŲ  ĮGYVENDINIMO  TVARKA 

  Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka  nustato duomenų subjektų – fizinių 

asmenų, kurių duomenis UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ tvarko 

apgyvendinimo tikslais, teisių  įgyvendinimo  procedūrą. Duomenų subjektų teisių 

įgyvendinimo tvarkos tikslas – užtikrinti, kad tvarkant  asmens duomenis būtų užtikrintos ir 

ginamos  bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES)2016/679  ir Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva [ES] 201/680, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos  

įstatymo bei  kitų teisės aktų garantuojamos duomenų subjektų teisės ir teisėti interesai. 

 Vartojamos sąvokos: 

 Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų 

subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta 

pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi 

fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai; 

Specialieji asmens duomenys - rasinė kilmė, tautinis ir etninis priklausomumas, 

politiniai, religiniai ir kiti įsitikinimai, partiškumas, teistumas, sveikata, patologiniai defektai, 

intymus gyvenimas; 

 Duomenų  subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Anykščių 

sporto ir laisvalaikio centras“; 

Duomenų  tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: 

rinkimas. užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas 

(papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės 

operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.  

 

I. Duomenų subjekto informavimas apie jo duomenų tvarkymą 
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1. UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ privalo suteikti duomenų subjektui, 

kurio asmens duomenis renka tiesiogiai iš jo, šią informaciją (išskyrus atvejus, kai duomenų 

subjektas tokią informaciją jau turi): 

     - apie savo (duomenų valdytojo) ir savo atstovo, jei šis yra, tapatybę ir kontaktinius 

duomenis;    

     - kokiais tikslais tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys; 

    - kad  duomenų subjektas gali gauti  asmens duomenų kopiją, pateikęs raštišką prašymą  

(pagal kurį galima nustatyti asmens tapatybę); 

    - kad duomenų subjektas turi teisę prašyti  duomenų valdytojo ištrinti asmens duomenis ar 

apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu 

tvarkymu; 

    - kad duomenų subjektas turės teisę gauti susijusius su juo asmens duomenis, kuriuos jis 

pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui;     

    - kitą papildomą informaciją (kam ir kokiais tikslais teikiami duomenų subjekto asmens 

duomenys;                                                                                                                                                                                

kokius asmens duomenis duomenų subjektas  privalo pateikti ir kokios yra duomenų  

nepateikimo pasekmės, apie subjekto teisę susipažinti su asmens duomenimis ir teisę ištaisyti 

neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas 

teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant duomenų subjekto teisių; 

     - apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai bei pasinaudoti teisių gynimo 

priemone.                                                                                            

2. Asmens duomenis gaunant ne iš duomenų subjekto, UAB „Anykščių sporto ir 

laisvalaikio centras“ privalo apie tai informuoti duomenų subjektą: 

    - per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, 

atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes; 
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    - jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau 

kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu;   

     - jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 

atskleidžiant duomenis pirmą kartą. 

Kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto, duomenų valdytojas pateikia 

duomenų subjektui analogišką  informaciją kaip ir renkant duomenis iš duomenų subjekto, ir 

papildomai nurodo: 

-  asmens  duomenų kategorijas; 

- asmens duomenų kilmės šaltinį, ir, jei taikoma, ar duomenys gauti iš viešai prieinamų 

šaltinių. 

II. Duomenų subjekto teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 

3. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 

(toliau – BDAR) 15  straipsniu pateikdamas UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ 

atsakingam darbuotojui asmens  tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroniniu paštu 

pateikęs asmens dokumento skenuotą kopiją ir prašymą susipažinti su asmens duomenimis, 

turi teisę gauti  informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu 

tikslu jie tvarkomi, kam teikiami ir gauti asmens duomenų kopiją 

4. UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ gavusi duomenų subjekto 

paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, privalo atsakyti, ar su juo susiję duomenys yra 

tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) 

kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos.  

5. Duomenys pateikiami tokiomis priemonėmis, kokiomis duomenų subjektas prašo.  

6. Neatlygintinai tokius duomenis UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ 

teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, 

atlyginimo dydis neturi viršyti duomenų teikimo sąnaudų. Duomenų teikimo atlyginimo 

tvarką  nustato Vyriausybė.      
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III. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens 

duomenų tvarkymo veiksmus 

7. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo 

asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, vadovaujantis BDAR 16 str., 

kreipiasi į UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“, atitinkami jos atsakingi darbuotojai 

nedelsiant privalo patikrinti ir duomenų subjekto prašymu  (išreikštu rašytine ar elektroniniu 

paštu) nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir  (ar)  

sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.    

8. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo 

asmens duomenys yra tvarkomi  neteisėtai, nesąžiningai, vadovaujantis BDAR 17 str., 

kreipiasi į UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ bei turi  teisę reikalauti, kad su 

duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis  jos 

atsakingi darbuotojai nedelsiant, be ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo 

neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų 

subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma ar elektroniniu laišku) nedelsiant sunaikinti 

neteisėtai ir nesąžiningai  sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.  

9.  Dokumentų subjekto prašymu sustabdžius jo asmens tvarkymo veiksmus, asmens 

duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi, kol bus ištaisyti ar 

sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti 

tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:   

    - turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai sustabdyti; 

    - jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti duomenis; 

     - jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teisėtus interesus. 

10.  UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ privalo nedelsiant pranešti 

duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, 

sunaikinimą ar asmens duomenų  tvarkymo veiksmų sustabdymą.   
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11. Asmens duomenys taisomi  ir naikinami arba jų  tvarkymo veiksmai 

sustabdomi  pagal  duomenų subjekto  tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius 

dokumentus, gavus duomenų subjekto prašymą. 

12. Jei UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ darbuotojai abejoja duomenų 

subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu,  privaloma sustabdyti tokių duomenų 

tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti 

naudojami tik teisingumui patikrinti.   

13. UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ privalo nedelsiant informuoti 

duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, 

sustabdytus asmens tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų 

neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų 

laikotarpio, nepagrįstai didelių  sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 

IV. Duomenų subjekto teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys 

14. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 21 str. numatyta, 

duomenų subjekto teisė dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu 

nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas 

vykdomas viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios 

funkcijas įskaitant profiliavimą ar tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo 

arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba 

pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos 

viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Duomenų valdytojas privalo nutraukti 

asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad  

a) duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už 

duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba  

b) siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

15. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų 

subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų 

tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine 
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rinkodara, UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ privalo nedelsiant ir nemokamai 

nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. 

16. Duomenų subjekto prašymu UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ 

privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar 

atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus. Atsisakymas nutraukti asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus turi būti pagrįstas ir motyvuotas. 

 

V.  Duomenų subjekto teisė būti užmirštam ir teisė į duomenų perkeliamumą 

17. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai 

nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas 

nepagrįstai nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių 

priežasčių: 

a. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie 

buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 

b. asmens duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuris buvo išreikštas laisva 

valia, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu ar keliais 

asmens duomenų tvarkymo tikslais arba kai duomenų subjektas aiškiai buvo 

sutikęs, kad butų tvarkomi specialieji jo asmens duomenys, kuriuo yra 

grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo 

tvarkyti duomenis; 

c. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 

d. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės 

teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės; 

e. kai asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų 

teikimo kontekste ir kai sutikimas buvo duotas, kuomet tvarkomi asmens 

duomenys susiję su informacinės visuomenės paslaugų tiesioginiu siūlymu 

vaikui, vaiko asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jei 

vaikas yra bent 16 metų amžiaus. Kai vaikas yra jaunesnis nei 16 metų, toks 

tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu tą sutikimą davė arba tvarkyti 
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duomenis leido vaiko tėvų pareigų turėtojas, ir tokiu mastu, kokiu duotas 

toks sutikimas ar leidimas.  

18. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos 

jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų 

valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai: 

a. duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi 

vienu ar keliais konkrečiais tikslais; 

b. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų 

subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš 

sudarant sutartį; ir 

c. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

VI. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos vykdymas ir jo kontrolė 

19. Su šios tvarkos nuostatomis  kiekvienas UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio 

centras“ darbuotojas, atliekantis asmens duomenų tvarkymo funkcijas, supažindinamas 

pasirašytinai. 

20. Šios tvarkos įgyvendinimo kontrolę vykdo UAB „Anykščių sporto ir 

laisvalaikio centras“ administracijos vadovo paskirtas  duomenų apsaugos pareigūnas. Jo 

teises, pareigas ir funkcijas nustato duomenų apsaugos pareigūno pareiginiai nuostatai. 

 



2018-04-12 patvirtinta UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ direktorės įsakymu Nr.20180412-1 

 

 

 

 

 

UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDIMO TVARKA 

 

 

 

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad su UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ direktorės įsakymu Nr. 20180412-1  patvirtinta Duomenų subjektų teisių 

įgyvendinimo tvarka susipažinau: 

 

Eil. 

nr. 
Data Vardas, Pavardė Pareigos Parašas 

     

     

     

     

     

     

     

     

 UAB „Anykščių sporto ir laisvalaikio centras“ 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka 

1 priedas 
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