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Šiuo dokumentu nustatomos taisyklės, susijusios su fizinių asmenų apsauga tvarkant jų asmens duomenis.
Tokiu būdu saugomos fizinių asmenų pagrindinės teisės ir laisvės, visų pirma jų teisė į asmens duomenų
apsaugą.

1. MATERIALINĖ TAIKYMO SRITIS
1.1. Šios taisyklės taikomos asmens duomenų tvarkymui, visiškai arba iš dalies atliekamam
automatizuotomis priemonėmis, ir asmens duomenų, kurie sudaro susisteminto rinkinio dalį ar yra skirti ją
sudaryti, tvarkymui ne automatizuotomis priemonėmis.

2. TERITORINĖ TAIKYMO SRITIS
2.1. Šios taisyklės taikomos asmens duomenų tvarkymui, kai asmens duomenis Sąjungoje tvarko duomenų
valdytojas UAB „Eiva Beauty“, kurio buveinė yra Laisvės al. 9, Kaunas.

3. APIBRĖŽTYS
3.1. Šiose Taisyklėse:
1) asmens duomenys–bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę
galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio
tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir
pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal
vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar
socialinės tapatybės požymius;
2) duomenų tvarkymas–bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens
duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas,
įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas,
naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat
sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
3) duomenų tvarkymo apribojimas–saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą
ateityje;
4) profiliavimas–bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, kai asmens duomenys
naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant
išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija,
sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu;
5) pseudonimų suteikimas–asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti
priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma
informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant
užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio
tapatybę galima nustatyti;
6) susistemintas rinkinys–bet kuris susistemintas pagal specialius kriterijus prieinamų asmens duomenų
rinkinys, kuris gali būti centralizuotas, decentralizuotas arba suskirstytas funkciniu ar geografiniu pagrindu;
7) duomenų valdytojas–fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas
ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir
priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo
kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise;
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8) duomenų tvarkytojas–fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri
duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
9) duomenų gavėjas–fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai
atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal
Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos
duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo
tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
10) trečioji šalis–fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų
subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų
valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
11) duomenų subjekto sutikimas–bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai
informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis
sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
12) asmens duomenų saugumo pažeidimas–saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai
sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi
asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga;
13) genetiniai duomenys–asmens duomenys, susiję su paveldėtomis ar įgytomis fizinio asmens genetinėmis
savybėmis, suteikiančiomis unikalios informacijos apie to fizinio asmens fiziologiją ar sveikatą, ir kurie gauti
visų pirma analizuojant biologinį atitinkamo fizinio asmens mėginį;
14) biometriniai duomenys–po specialaus techninio apdorojimo gauti asmens duomenys, susiję su fizinio
asmens fizinėmis, fiziologinėmis arba elgesio savybėmis, pagal kurias galima konkrečiai nustatyti arba
patvirtinti to fizinio asmens tapatybę, kaip antai veido atvaizdai arba daktiloskopiniai duomenys;
15) sveikatos duomenys–asmens duomenys, susiję su fizine ar psichine fizinio asmens sveikata, įskaitant
duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atskleidžiantys informaciją apie to fizinio asmens
sveikatos būklę;
16) atstovas–Sąjungoje įsisteigęs, duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo raštu paskirtas fizinis arba
juridinis asmuo, kuris, kiek tai susiję su jų atitinkamomis prievolėmis pagal šį reglamentą, atstovauja
duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui;
17) įmonė–bet kokios teisinės formos ekonomine veikla užsiimantis fizinis arba juridinis asmuo, įskaitant
reguliaria ekonomine veikla užsiimančias ūkines bendrijas arba susivienijimus;
18) priežiūros institucija–valstybės narės įsteigta nepriklausoma valdžios institucija;
19) susijusi priežiūros institucija–priežiūros institucija, kuri yra susijusi su asmens duomenų tvarkymu dėl to,
kad: a) duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra įsisteigęs tos priežiūros institucijos valstybės
narės teritorijoje, b) duomenų tvarkymas daro arba gali padaryti didelį poveikį tos priežiūros institucijos
valstybėje narėje gyvenantiems duomenų subjektams; arba c) skundas buvo pateiktas tai priežiūros
institucijai;
20) tarpvalstybinis duomenų tvarkymas– vienas iš toliau nurodytų:
a) asmens duomenų tvarkymas vykdomas Sąjungoje, kai veiklą vykdo duomenų valdytojo arba duomenų
tvarkytojo buveinės daugiau kaip vienoje valstybėje narėje, ir duomenų valdytojas arba duomenų
tvarkytojas yra įsisteigęs daugiau kaip vienoje valstybėje narėje; arba
b) asmens duomenų tvarkymas vykdomas Sąjungoje, kai veiklą vykdo duomenų valdytojo arba duomenų
tvarkytojo vienintelė buveinė, kuris daro arba gali padaryti didelį poveikį duomenų subjektams daugiau nei
vienoje valstybėje narėje;
21) tinkamas ir pagrįstas prieštaravimas–prieštaravimas sprendimo projektui dėl to, ar buvo padarytas šio
reglamento pažeidimas, arba, ar numatomas veiksmas, susijęs su duomenų valdytoju arba duomenų
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tvarkytoju, atitinka šį reglamentą, kuris aiškiai parodo sprendimo projekto keliamų pavojų duomenų
subjektų pagrindinėms teisėms ir laisvėms ir, kai taikoma, laisvam asmens duomenų judėjimui Sąjungoje,
reikšmingumą.

4. SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJĘ PRINCIPAI
4.1. Asmens duomenys turi būti:
a) duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir
skaidrumo principas);
b) renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais
nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar
istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo
apribojimo principas);
c) adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio
mažinimo principas);
d) tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens
duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi
(tikslumo principas);
e) laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina
tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius,
jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių
tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones,
siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
f) tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas
tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto
duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo
principas).
4.2.Duomenų valdytojas - UAB „Eiva Beauty“ yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi su asmens duomenų
tvarkymu susijusių principų.

5. TVARKYMO TEISĖTUMAS
5.1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
▪

Bendrosios sąlygos, reglamentuojančios duomenų valdytojo (UAB „Eiva Beauty“) atliekamų
duomenų tvarkymo teisėtumą: UAB „Eiva Beauty“ tvarko asmens duomenis tik tokiu atveju, kai
duomenų subjektas duoda sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais
konkrečiais tikslais arba kai siekiama įgyvendinti teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies
interesus, 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.

5.2. Tvarkytinų duomenų rūšys:
1) UAB „Eiva Beauty“ darbuotojų duomenys, susiję su jų įdarbinimu, darbo užmokesčio mokėjimu
bei funkcijų ir pareigų įgyvendinimu UAB „Eiva Beauty“;
2) UAB „Eiva Beauty“ grožio salono klientų duomenys, susiję su grožio salono teikiamomis
paslaugomis;
3) UAB „Eiva Beauty“ organizuojamų seminarų dalyvių duomenys;
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4) UAB „Eiva Beauty“ partnerių duomenys, susiję su produktų reprezentavimu, didmenine ir
mažmenine prekyba jais bei tarpusavyje sudarytų sutarčių įgyvendinimu.
5.3. Duomenų subjektai:
1)
2)
3)
4)

UAB „Eiva Beauty“ darbuotojai;
UAB „Eiva Beauty“ klientai;
UAB „Eiva Beauty“ organizuojamų seminarų dalyviai;
UAB „Eiva Beauty partneriai.

5.4. Subjektai, kuriems asmens duomenys gali būti atskleisti, ir tikslai, dėl kurių asmens duomenys gali būti
atskleisti:
1) Bendrovė gali atskleisti asmens pateiktus asmens duomenis ar informaciją, kai tokio
atskleidimo reikalauja galiojantys teisės aktai arba kompetentingos institucijos. Bendrovė
taipogi gali atskleisti asmens duomenis ar informaciją, tik kai to nedraudžia teisės aktai ir tik kai
tai yra objektyviai pateisinama konkrečiu atveju (pvz., kreipiantis į teisėsaugos institucijas dėl
nusikalstamos veikos tyrimo ir pan.);
2) Informacija ar asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami taip ir tokia apimtimi, kaip
ir kiek tai neprieštarauja galiojantiems ir konkrečioje situacijoje taikomiems teisės aktams;
5.5. Tikslo apribojimas:
▪

▪

▪

UAB „Eiva Beauty“ grožio salono klientų pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą,
telefono numerį, elektroninį pašto adresą ir kt.) naudoja grožio salono paslaugų teikimui
(informacijos apie apsilankymą pateikimui, priminimams apie registraciją), sveikinimams ir
tiesioginės rinkodaros vykdymui;
UAB „Eiva Beauty“ organizuojamų seminarų dalyvių pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę,
gimimo datą, telefono numerį, elektroninį pašto adresą ir kt.) naudoja informacijos apie
organizuojamus seminarus perdavimui ir tiesioginės rinkodaros vykdymui;
UAB „Eiva Beauty“ partnerių pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, telefono
numerį, elektroninį pašto adresą ir kt.) naudoja tik produktų reprezentavimui, didmeninei ir
mažmeninei prekybai bei tarpusavio sutarčių įgyvendinimui.

5.6. Saugojimo laikotarpis:
▪

▪

▪

grožio salono klientų duomenys bus saugomi iki kol klientai naudosis grožio salono teikiamomis
paslaugomis. Praėjus 24 mėn. po paskutinio grožio salono kliento paslaugų įsigijimo, asmens
duomenys bus automatiškai trinami iš UAB „Eiva Beauty“ grožio salono klientų duomenų bazės;
UAB „Eiva Beauty“ organizuojamų seminarų dalyvių duomenys bus saugomi 24 mėn. nuo duomenų
subjekto sutikimo gavimo. Praėjus 24 mėn., asmens duomenys bus automatiškai trinami iš UAB
„Eiva Beauty“ organizuojamų seminarų dalyvių duomenų bazės;
UAB „Eiva Beauty“ partnerių duomenys bus saugomi 10 m. nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo
arba iki sueis sutarties įgyvendinimo terminas bei bus įgyvendintos sutartyje numatytos sutartinės
sąlygos. Praėjus 10 m. arba suėjus sutartyje nurodytiems terminams, asmens duomenys bus
automatiškai trinami iš UAB „Eiva Beauty“ partnerių duomenų bazės.

5.7. Duomenų tvarkymo operacijos:
▪
▪
▪

iš grožio salono klientų gauta asmeninė informacija naudojama grožio salono paslaugų teikimui,
sveikinimams ir tiesioginės rinkodaros tikslais;
iš seminarų dalyvių gauta asmeninė informacija naudojama informacijos susijusios su
organizuojamais seminarais perdavimui ir tiesioginės rinkodaros vykdymui;
iš partnerių gauta asmeninė informacija naudojama produkcijos reprezentavimui, didmeninės ir
mažmeninės prekybos vykdymui bei tarpusavio susitarimų įgyvendinimui.
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6. SUTIKIMO SĄLYGOS
6.1. UAB „Eiva Beauty“ darbuotojai, pasirašydami darbo sutartis, duoda sutikimą valdyti savo asmens
duomenis duomenų valdytojui (UAB „Eiva Beauty“) teisiniais, personalo, administravimo ir valdymo tikslais,
įskaitant sutikimą dėl ypatingų asmens duomenų, susijusių su darbuotoju tvarkymo, įskaitant, kiek tinkama:
▪
▪
▪
▪

informacijos apie fizinę ar psichinę sveikatą, siekiant stebėti laikinąjį nedarbingumą ir priimti
sprendimus užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą;
informacijos, susijusios su bet kokiu baudžiamuoju procesu, kuriame darbuotojas dalyvauja,
draudimo tikslais ir siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų ir įsipareigojimų trečiosioms šalims;
kontaktinės informacijos nenumatytiems atvejams;
bankinės ir darbo užmokesčio informacijos.

6.2. UAB „Eiva Beauty“ grožio salono klientai, pirmą kartą įsigydami grožio salono paslaugas, duoda
sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Eiva Beauty“) grožio salono paslaugų
teikimui (registracijai ir pan.).
6.3. UAB „Eiva Beauty“ organizuojamų seminarų dalyviai, užsiregistravę į būsimą seminarą arba atvykę į
organizuojamus seminarus, duoda sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Eiva
Beauty“) informacijos apie organizuojamus seminarus perdavimui ir tiesioginės rinkodaros vykdymui.
6.4. UAB „Eiva Beauty“ partneriai, prieš sudarydami sutartis tarpusavyje, duoda sutikimą valdyti asmens
duomenis duomenų valdytojui (UAB „Eiva Beauty“) sutarties sąlygų įgyvendinimui.
6.5. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro
poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų
subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą.

7.

SPECIALIŲJŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

7.1. Asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius
įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys, biometriniai duomenys,
siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio
asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją, tvarkomi tik tokiu atveju, jei:
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais
nurodytais tikslais;
tvarkyti duomenis būtina, kad duomenų valdytojas arba duomenų subjektas galėtų įvykdyti
prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje, kiek tai
leidžiama Sąjungos arba valstybės narės teisėje arba pagal valstybės narės teisę sudaryta
kolektyvine sutartimi, kuriuose nustatytos tinkamos duomenų subjekto pagrindinių teisių ir
interesų apsaugos priemonės;
tvarkyti duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto arba kito fizinio asmens
interesai, kai duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali duoti sutikimo;
tvarkomi asmens duomenys, kuriuos duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai;
tvarkyti duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba tuo
atveju, kai teismai vykdo savo teisminius įgaliojimus;
tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, remiantis Sąjungos arba
valstybės narės teise, kurie turi būti proporcingi tikslui, kurio siekiama, nepažeisti esminių teisės į
duomenų apsaugą nuostatų ir kuriuose turi būti numatytos tinkamos ir konkrečios duomenų
subjekto pagrindinių teisių ir interesų apsaugos priemonės;
tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų
tikslais arba statistiniais tikslais, remiantis Sąjungos arba valstybės narės teise, kurie turi būti
proporcingi tikslui, kurio siekiama, nepažeisti esminių teisės į duomenų apsaugą nuostatų ir
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kuriuose turi būti numatytos tinkamos ir konkrečios duomenų subjekto pagrindinių teisių ir interesų
apsaugos priemonės.

8. DUOMENŲ TVARKYMAS, KAI ASMENS TAPATYBĖS NUSTATYTI NEREIKIA
8.1. Jeigu dėl tikslų, kuriais duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis, duomenų valdytojui nebūtina ar
nebėra būtina nustatyti duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas nėra įpareigojamas laikyti, gauti
ar tvarkyti papildomą informaciją duomenų subjekto tapatybei nustatyti.
8.2. Kai duomenų valdytojas gali įrodyti, kad neturi galimybės nustatyti duomenų subjekto tapatybės,
duomenų valdytojas, jei įmanoma, informuoja apie tai duomenų subjektą.

9. SKAIDRUS INFORMAVIMAS, PRANEŠIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTO NAUDOJIMOSI
SAVO TEISĖMIS SĄLYGOS
9.1. UAB „Eiva Beauty“ imasi tinkamų priemonių, kad visą reikalingą informaciją ir visus pranešimus,
susijusius su duomenų tvarkymu, duomenų subjektui pateiktų glausta, skaidria, suprantama ir lengvai
prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba. Informacija pateikiama raštu arba kitomis priemonėmis, įskaitant,
prireikus, elektronine forma. Duomenų subjekto prašymu informacija gali būti suteikta žodžiu, jeigu
duomenų subjekto tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis.
9.2. Duomenų subjekto prašymu informaciją žodžiu gali suteikti tik UAB „Eiva Beauty“ už duomenų apsaugą
atsakingas darbuotojas.
9.3. Duomenų valdytojas neatsisako imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą pasinaudoti teisėmis,
nebent duomenų valdytojas įrodo, kad jis negali nustatyti duomenų subjekto tapatybės.
9.4. Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį
nuo prašymo gavimo, pateikia duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus duomenų
subjekto prašymą. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų
sudėtingumą ir skaičių. Duomenų valdytojas per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų
subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis. Kai duomenų subjektas prašymą
pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma,
elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.
9.5. Duomenų subjektų prašymų valdymas vykdomas remiantis sekančiai pateikta tvarka: gautus prašymus
administratorius nedelsdama pateikia už duomenų apsaugą atsakingam darbuotojui, kuris atsakingas už
atsakymų duomenų subjektams parengimą. Atsakymus duomenų subjektams jų pageidauta forma siunčia
administratorius, gavęs reikiamus duomenis ir informaciją bei patvirtinimą iš už duomenų apsaugą
atsakingo darbuotojo.
9.6. Jei duomenų valdytojas nesiima veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, duomenų valdytojas
nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, informuoja duomenų subjektą
apie neveikimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą priežiūros institucijai bei pasinaudoti teisių
gynimo priemone. Šiais atvejais atsakymą duomenų subjektui parengia už duomenų apsaugą atsakingas
darbuotojas, o administratorius jį išsiunčia adresatui (duomenų subjektui).
9.7. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų
pasikartojančio turinio, už duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas gali priimti sprendimą:
imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių
prašoma, administracines išlaidas; arba
b) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
a)

9.8. Nepagrįsto arba neproporcingo duomenų subjekto prašymo atvejais už duomenų apsaugą atsakingas
darbuotojas parengia raštą „Dėl nepagrįsto arba neproporcingo duomenų subjekto prašymo“, kuris
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pridedamas atskiru priedu prie duomenų subjekto prašymo ir saugomas siekiant užtikrinti duomenų
valdytojo pareigą įrodyti, kad prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas. Toks raštas
pateikiamas ir duomenų subjektui kartu su atsisakymu imtis veiksmų/imti pagrįstą mokestį (raštą rengia už
duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas, raštą siunčia administratorius).

10. INFORMAVIMAS IR TEISĖ SUSIPAŽINTI SU ASMENS DUOMENIMIS
10.1. Kai iš duomenų subjekto renkami jo asmens duomenys, duomenų valdytojas asmens duomenų
gavimo metu duomenų subjektui pateikia visą šią informaciją:
a) duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis;
b) duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis;
c) duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens duomenis, taip pat duomenų tvarkymo
teisinį pagrindą;
d) kai 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, teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus;
e) jei yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas;
f) kai taikoma, apie duomenų valdytojo ketinimą asmens duomenis perduoti į trečiąją valstybę arba
tarptautinei organizacijai – tinkamas arba pritaikytas apsaugos priemones ir būdus, kaip gauti jų kopiją arba
kur suteikiama galimybė su jais susipažinti.
10.2. Duomenų valdytojas asmens duomenų gavimo metu duomenų subjektui taip pat pateikia toliau
nurodytą kitą informaciją, būtiną duomenų tvarkymo sąžiningumui ir skaidrumui užtikrinti:
a) asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui
nustatyti;
b) teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos
ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi,
taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
c) kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu, teisę bet kuriuo metu atšaukti
sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
d) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
e) tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar
reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti
asmens duomenis, ir informaciją apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes;
f) tai, kad esama (jei esama) automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais
atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir
numatomas pasekmes duomenų subjektui.
10.3. Jeigu duomenų valdytojas ketina toliau tvarkyti asmens duomenis kitu tikslu nei tas, kuriuo asmens
duomenys buvo renkami, prieš taip toliau tvarkydamas duomenis duomenų valdytojas pateikia duomenų
subjektui informaciją apie tą kitą tikslą ir privalo gauti naują duomenų subjekto sutikimą jo asmens
duomenų valdymui.
10.4. Duomenų valdytojas šioje Taisyklių dalyje nurodytą informaciją pateikia:
a) 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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b) jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau kaip pirmą
kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba
c) jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip atskleidžiant
duomenis pirmą kartą.
10.7. Kai duomenų valdytojas ketina toliau tvarkyti asmens duomenis kitu tikslu nei tas, kuriuo asmens
duomenys buvo gauti, prieš toliau tvarkydamas tuos duomenis duomenų valdytojas pateikia duomenų
subjektui informaciją apie tą kitą tikslą ir privalo gauti naują duomenų subjekto sutikimą jo asmens
duomenų valdymui.
10.8. Šioje Taisyklių dalyje numatytos nuostatos netaikomos tiek, kiek:
a) duomenų subjektas jau turi informacijos;
b) tokios informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų, visų pirma kai
duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba
statistiniais tikslais. Tokiais atvejais duomenų valdytojas imasi tinkamų priemonių duomenų subjekto
teisėms ir laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti, įskaitant viešą informacijos paskelbimą; Už tinkamų
priemonių inicijavimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą atsakingas UAB „Eiva Beauty“ už duomenų apsaugą
atsakingas darbuotojas;
c) duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Sąjungos arba valstybės narės teisėje, ir kurie taikomi
duomenų valdytojui ir kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjekto interesų apsaugos
priemonės; arba
d) kai asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Sąjungos ar valstybės narės teise
reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant įstatais nustatytą prievolę saugoti paslaptį.

11. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS
11.1. Duomenų subjektas turi teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens
duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens
duomenimis ir toliau nurodyta informacija:
a) duomenų tvarkymo tikslai;
b) kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai,
taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
c) teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu
susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
d) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.
11.2. Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, duomenų
subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.
11.3. Duomenų valdytojas pateikia tvarkomų asmens duomenų kopiją. Už bet kurias kitas duomenų
subjekto prašomas kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, nustatomą pagal administracines
išlaidas. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, kai
duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine
forma.

12. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS
12.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų
netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi,
9

duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko,
pateikdamas papildomą pareiškimą.

13. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)
13.1. 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, kuriuo yra grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio
kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
c) asmens duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti
duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais;
d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
e) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų
valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;
f) asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.
13.2. Kai duomenų valdytojas viešai paskelbė asmens duomenis ir privalo asmens duomenis ištrinti,
duomenų valdytojas, atsižvelgdamas į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų
veiksmų, įskaitant technines priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog
duomenų subjektas paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis
arba jų kopijas ar dublikatus.
„Teisė būti pamirštam“ netaikoma, jeigu duomenų tvarkymas yra būtinas:
a) siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę;
b) siekiant laikytis Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės
prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso
labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
c) dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje ar kai tvarkyti duomenis būtina profilaktinės
arba darbo medicinos tikslais, siekiant įvertinti darbuotojo darbingumą;
d) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais, jeigu dėl
„Teisės būti pamirštam“ gali tapti neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus; arba
e) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

14. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ
14.1. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai
taikomas vienas iš šių atvejų:
a) asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų
valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti,
ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
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c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų
subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba
d) duomenų subjektas paprieštaravo duomenų tvarkymui (duomenų subjekto teisė nesutikti), kol bus
patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.
14.2. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, kaip numatyta aukščiau išvardintais atvejais, tokius asmens
duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus duomenų subjekto sutikimą arba siekiant pareikšti,
vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl
svarbaus Sąjungos arba valstybės narės viešojo intereso priežasčių.
14.3. Duomenų subjektą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas, duomenų valdytojas
informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti duomenis (informacinį raštą rengia už duomenų apsaugą
atsakingas darbuotojas, raštą siunčia adresatui administratorė).

15. PRIEVOLĖ PRANEŠTI APIE ASMENS DUOMENŲ IŠTAISYMĄ AR IŠTRYNIMĄ ARBA
DUOMENŲ TVARKYMO APRIBOJIMĄ
15.1. Kiekvienam duomenų gavėjui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys, duomenų valdytojas praneša
apie bet kokį asmens duomenų ištaisymą, ištrynimą arba tvarkymo apribojimą, nebent to padaryti nebūtų
įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektui paprašius, duomenų
valdytojas informuoja duomenų subjektą apie tuos duomenų gavėjus. Komunikavimas su duomenų
subjektu vyksta ta pačia tvarka, kaip numatyta šių Taisyklių skyriuje „SKAIDRUS INFORMAVIMAS,
PRANEŠIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTO NAUDOJIMOSI SAVO TEISĖMIS SĄLYGOS“.

16. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ
16.1. 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 tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu ir
b) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
16.2. Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas
duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma. Teisė į
duomenų perkeliamumą netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo
intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

17. TEISĖ NESUTIKTI IR AUTOMATIZUOTAS ATSKIRŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS
17.1. Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti,
kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi viešo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui
pavestas viešosios valdžios funkcijas, o taip pat siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies
interesų, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Duomenų valdytojas nebetvarko asmens
duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų
priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti,
vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
17.2. Duomenų subjektas apie teisę nesutikti aiškiai informuojamas ne vėliau kaip pirmą kartą susisiekiant
su duomenų subjektu, ir ši informacija pateikiama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos informacijos.
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17.3. Naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis atveju, duomenų subjektas gali naudotis savo
teise nesutikti automatizuotomis priemonėmis, kurioms naudojamos techninės specifikacijos.
17.4. Kai asmens duomenys yra tvarkomi mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais, duomenų
subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens
duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį,
vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.

18. AUTOMATIZUOTAS ATSKIRŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ
18.1. Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu,
įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu
būdu daro didelį poveikį.
18.2. Atsisakymo teisė netaikoma, jeigu sprendimas:
a) yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo;
b) yra leidžiamas Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kurie taikomi duomenų valdytojui ir kuriais taip pat
nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams
apsaugoti; arba
c) yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu.
18.3. Kai atsisakymo teisė netaikoma, nes sprendimas yra būtinas siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp
duomenų subjekto ir duomenų valdytojo ar sprendimas yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu, tai
duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos duomenų subjekto teisės bei
laisvės ir teisėti interesai, bent teisė iš duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo
požiūrį ir užginčyti sprendimą.

19. DUOMENŲ VALDYTOJO ATSAKOMYBĖ
19.1. Atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą bei tikslus, taip pat į įvairios tikimybės
ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines
ir organizacines priemones, kad užtikrintų ir galėtų įrodyti, kad duomenys tvarkomi laikantis šio reglamento.
Tos priemonės prireikus peržiūrimos ir atnaujinamos.

20. PRITAIKYTOJI DUOMENŲ APSAUGA IR STANDARTIZUOTOJI DUOMENŲ APSAUGA
20.1. Atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo
pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat į duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo
pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas, tiek nustatydamas duomenų tvarkymo
priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas technines ir organizacines
priemones, kaip antai pseudonimų suteikimą, kuriomis siekiama veiksmingai įgyvendinti duomenų
apsaugos principus, kaip antai duomenų kiekio mažinimo principą, ir į duomenų tvarkymą integruoti
būtinas apsaugos priemones, kad jis atitiktų šio reglamento reikalavimus ir apsaugotų duomenų subjektų
teises.
20.2. Duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis užtikrina,
kad standartizuotai būtų tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini kiekvienam konkrečiam
duomenų tvarkymo tikslui. Ta prievolė taikoma surinktų asmens duomenų kiekiui, jų tvarkymo apimčiai, jų
saugojimo laikotarpiui ir jų prieinamumui. Visų pirma tokiomis priemonėmis užtikrinama, kad
standartizuotai be fizinio asmens įsikišimo su asmens duomenimis negalėtų susipažinti neribotas fizinių
asmenų skaičius.
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21. DUOMENŲ TVARKYTOJAS
21.1. Kai duomenys turi būti tvarkomi duomenų valdytojo vardu, duomenų valdytojas pasitelkia tik tuos
duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus
įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Duomenų apsaugos reglamento reikalavimus ir
būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
21.2. Duomenų tvarkytojui neleidžiama pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba
bendro rašytinio duomenų valdytojo leidimo. Bendro rašytinio leidimo atveju duomenų tvarkytojas
informuoja duomenų valdytoją apie visus planuojamus pakeitimus, susijusius su kitų duomenų tvarkytojų
pasitelkimu ar pakeitimu, ir tokiu būdu suteikdamas duomenų valdytojui galimybę nesutikti su tokiais
pakeitimais.
21.3. Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas turi būti reglamentuojamas rašytine sutartimi,
kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens
duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės. Toje sutartyje ar
kitame teisės akte visų pirma nustatoma, kad duomenų tvarkytojas:
a) tvarko asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant
susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus,
kai tai daryti reikalaujama pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma duomenų tvarkytojui;
tokiu atveju duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį reikalavimą
duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo
intereso priežasčių;
b) užtikrina, kad asmens duomenis tvarkyti įgalioti asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą
arba jiems būtų taikoma atitinkama įstatais nustatyta konfidencialumo prievolė;
c) imasi visų duomenų saugumo priemonių;
d) laikosi kito duomenų tvarkytojo pasitelkimo sąlygų;
e) atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, padeda duomenų valdytojui taikydamas tinkamas technines
ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojo prievolė atsakyti į
prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis;
f) padeda duomenų valdytojui užtikrinti prievolių laikymąsi, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir
duomenų tvarkytojo turimą informaciją;
g) pagal duomenų valdytojo pasirinkimą, užbaigus teikti su duomenų tvarkymu susijusias paslaugas, ištrina
arba grąžina duomenų valdytojui visus asmens duomenis ir ištrina esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai
Sąjungos ar valstybės narės teise reikalaujama asmens duomenis saugoti;
h) pateikia duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos nustatytos prievolės,
ir sudaro sąlygas bei padeda duomenų valdytojui arba kitam duomenų valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti
auditą, įskaitant patikrinimus.
21.4. Kai duomenų tvarkytojas konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai duomenų valdytojo vardu atlikti
pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją, sutartimi tam kitam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios
duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, nustatytos duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo
sutartyje, visų pirma prievolė pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus
įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Duomenų saugos reglamento reikalavimus. Kai
tas kitas duomenų tvarkytojas nevykdo duomenų apsaugos prievolių, pirminis duomenų tvarkytojas išlieka
visiškai atsakingas duomenų valdytojui už to kito duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą.
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22. DUOMENŲ VALDYTOJUI AR DUOMENŲ TVARKYTOJUI PAVALDŽIŲ ASMENŲ
ATLIEKAMAS DUOMENŲ TVARKYMAS
22.1. Duomenų tvarkytojas ir bet kuris duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui pavaldus asmuo,
galintis susipažinti su asmens duomenimis, negali tų duomenų tvarkyti, išskyrus atvejus, kai duomenų
valdytojas duoda nurodymus juos tvarkyti, nebent tai daryti reikalaujama pagal Sąjungos ar valstybės narės
teisę.

23. DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI
23.1. Kiekvienas duomenų valdytojas tvarko duomenų tvarkymo veiklos, už kurią jis atsako, įrašus. Tame
įraše pateikiama visa toliau nurodyta informacija:
a) duomenų valdytojo ir duomenų apsaugos pareigūno vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai
duomenys;
b) duomenų tvarkymo tikslai;
c) duomenų subjektų kategorijų ir asmens duomenų kategorijų aprašymas;
d) duomenų gavėjų, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, įskaitant duomenų gavėjus
trečiosiose valstybėse ar tarptautines organizacijas, kategorijos;
e) kai taikoma, asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, įskaitant tos
trečiosios valstybės arba tarptautinės organizacijos pavadinimą, ir tinkamų apsaugos priemonių
dokumentai;
f) kai įmanoma, numatomi įvairių kategorijų duomenų ištrynimo terminai;
g) kai įmanoma, bendras techninių ir organizacinių saugumo priemonių aprašymas.
23.2. Kiekvienas duomenų tvarkytojas tvarko su visų kategorijų su duomenų tvarkymo veikla, vykdoma
duomenų valdytojo vardu, susijusius įrašus, kuriuose nurodoma:
a) duomenų tvarkytojo ar duomenų tvarkytojų ir kiekvieno duomenų valdytojo, kurio vardu veikia duomenų
tvarkytojas, ir duomenų apsaugos pareigūno vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;
b) kiekvieno duomenų valdytojo vardu atliekamo duomenų tvarkymo kategorijos;
c) kai taikoma, asmenų duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, be kita ko,
nurodant tą trečiąją valstybę arba tarptautinę organizaciją, irtinkamų apsaugos priemonių dokumentai;
d) kai įmanoma, bendras techninių ir organizacinių saugumo priemonių aprašymas.
23.3. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai tvarkomi raštu, įskaitant elektronine forma.
23.4.Duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas pateikia įrašą priežiūros institucijai, gavę prašymą.
23.5.Duomenų tvarkymo veiklos įrašų prievolės taikomos tais atvejais, kai dėl UAB „Eiva Beauty“ vykdomo
duomenų tvarkymo gali kilti pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms, duomenų tvarkymas nėra
nereguliarus arba duomenų tvarkymas apima specialių kategorijų asmens duomenis.

24. DUOMENŲ TVARKYMO SAUGUMAS
24.1. Atsižvelgdamas į techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų tvarkymo
pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės ir rimtumo
pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas įgyvendina
tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio saugumas,
įskaitant, inter alia, jei reikia:
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a) pseudonimų suteikimą asmens duomenims ir jų šifravimą;
b) gebėjimą užtikrinti nuolatinį duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumą, vientisumą,
prieinamumą ir atsparumą;
c) gebėjimą laiku atkurti sąlygas ir galimybes naudotis asmens duomenimis fizinio ar techninio
incidento atveju;
d) reguliarų techninių ir organizacinių priemonių, kuriomis užtikrinamas duomenų tvarkymo
saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo procesą.
24.2. Nustatant tinkamo lygio saugumą visų pirma atsižvelgiama į pavojus, kurie kyla dėl duomenų
tvarkymo, visų pirma dėl netyčinio arba neteisėto persiųstų, saugomų ar kitaip tvarkomų duomenų
sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisėtos prieigos prie jų.
24.3. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas imasi priemonių, siekdami užtikrinti, kad bet kuris
duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui pavaldus fizinis asmuo, galintis susipažinti su asmens
duomenimis, jų netvarkytų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas duoda nurodymus juos tvarkyti,
nebent tas asmuo privalo tai daryti pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę.

25. PRANEŠIMAS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGOS
PAŽEIDIMĄ
25.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir, jei
įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo tada, kai jis sužino apie asmens duomenų
saugumo pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas
neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu priežiūros institucijai apie asmens
duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo
priežastys.
25.2. Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nepagrįstai nedelsdamas
apie tai praneša duomenų valdytojui.
25.3. Pranešime priežiūros institucijai turi būti bent:
a) aprašytas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, įskaitant, jeigu įmanoma, atitinkamų duomenų
subjektų kategorijas ir apytikslį skaičių, taip pat atitinkamų asmens duomenų įrašų kategorijas ir apytikslį
skaičių;
b) nurodyta duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau
informacijos, vardas bei pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;
c) aprašytos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės;
d) aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis duomenų valdytojas, kad būtų pašalintas asmens
duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemones galimoms neigiamoms jo pasekmėms
sumažinti.
25.4. Kai ir jeigu informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu, informacija toliau nepagrįstai nedelsiant
gali būti teikiama etapais.
25.5. Duomenų valdytojas dokumentuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su asmens
duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.
25.6. Pranešimai priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugos pažeidimą valdomi remiantis UAB
„Eiva Beauty“ direktorės patvirtintomis „Pranešimo apie duomenų saugos pažeidimus taisyklėmis“.
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26. PRANEŠIMAS DUOMENŲ SUBJEKTUI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO
PAŽEIDIMĄ
26.1. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų
teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas praneša apie asmens duomenų saugumo
pažeidimą duomenų subjektui.
26.2. Pranešimo duomenų subjektui nereikalaujama, jeigu įvykdomos bet kurios toliau nurodytos sąlygos:
a) duomenų valdytojas įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos
priemonės taikytos asmens duomenims, kuriems asmens duomenų saugumo pažeidimas turėjo poveikio,
visų pirma tas priemones, kuriomis užtikrinama, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su asmens
duomenimis, jie būtų nesuprantami, pavyzdžiui, šifravimo priemones;
b) duomenų valdytojas vėliau ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;
c) tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų.
26.3. Tokiu atveju vietoj to apie tai viešai paskelbiama arba taikoma panaši priemonė, kuria duomenų
subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai.
26.4. Pranešimai duomenų subjektui apie asmens duomenų saugos pažeidimą valdomi remiantis UAB „Eiva
Beauty“ direktorės patvirtintomis „Pranešimo apie duomenų saugos pažeidimus taisyklėmis“.

27. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪROS
27.1. Skundų nagrinėjimo procesas atliekamas ta pačia tvarka kaip ir atsakymų duomenų subjektams į jų
užklausas rengimas. Atsakymą duomenų subjektui paruošia už duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas,
adresatui jį išsiunčia administratorius. Skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo
jo gavimo. Esant poreikiui, skundo nagrinėjimui už duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas pasitelkia
kitus organizacijos darbuotojus (ar išorines institucijas, teikiančias konkrečiu klausimu aktualias paslaugas).

28. POVEIKIO DUOMENŲ APSAUGAI VERTINIMAS
28.1. Tais atvejais, kai dėl duomenų tvarkymo rūšies, visų pirma, kai naudojamos naujos technologijos, ir
atsižvelgiant į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms bei laisvėms
gali kilti didelis pavojus, duomenų valdytojas, prieš pradėdamas tvarkyti duomenis, atlieka numatytų
duomenų tvarkymo operacijų poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą. Panašius didelius pavojus
keliančių duomenų tvarkymo operacijų sekai išnagrinėti galima atlikti vieną vertinimą.
28.2. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas turi būti atliekamas, kai vykdomas specialių kategorijų
duomenų tvarkymas dideliu mastu.
28.3. Įvertinime pateikiama bent jau:
a) sistemingas numatytų duomenų tvarkymo operacijų aprašymas ir duomenų tvarkymo tikslai, įskaitant,
kai taikoma, teisėtus interesus, kurių siekia duomenų valdytojas;
b) duomenų tvarkymo operacijų reikalingumo ir proporcingumo, palyginti su tikslais, vertinimas;
c) duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančių pavojų vertinimas;
d) pavojams pašalinti numatytos priemonės, įskaitant apsaugos priemones, saugumo priemones ir
mechanizmus, kuriais užtikrinama asmens duomenų apsauga ir įrodoma, kad laikomasi šio reglamento,
atsižvelgiant į duomenų subjektų ir kitų susijusių asmenų teises ir teisėtus interesus.
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28.4. Prireikus duomenų valdytojas atlieka peržiūrą, kad įvertintų, ar duomenys tvarkomi laikantis poveikio
duomenų apsaugai vertinimo, bent tais atvejais, kai pakinta tvarkymo operacijų keliamas pavojus.

29. UŽ DUOMENŲ APSAUGĄ ATSAKINGAS DARBUOTOJAS
29.1. UAB „Eiva Beauty“ direktorės įsakymu yra paskirtas už duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas,
kuris užtikrina žemiau išvardintų veiklų įgyvendinimą, o taip pat atlieka kitas su duomenų sauga susijusias
užduotis ir veiklas, atsižvelgant į situaciją:
a) informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų
prievoles pagal Duomenų saugos reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir
konsultuoja juos šiais klausimais;
b) stebi, kaip laikomasi Duomenų saugos reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos
nuostatų, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų
informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
c) paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą;
d) bendradarbiauja su priežiūros institucija;
e) atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais
klausimais, įskaitant išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais;
f) atlieka kontaktinio asmens funkcijas duomenų subjektams kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais
klausimais.
29.2. Už duomenų apsaugą atsakingas darbuotojas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su
duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį,
kontekstą ir tikslus.

17

