
TEISĖS AKTAI IR DOKUMENTAI, REGLAMENTUOJANTYS ASMENS DUOMENŲ 

TVARKYMĄ:  

 
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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), paskelbtas: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 .  

 

Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašas,  

patvirtintas Nutarimu Nr. 480. 

 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 1T-63(1.12.E)  

„Dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo pavyzdinių taisyklių patvirtinimo“, paskelbtas:  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31c05320840911e8ae2bfd1913d66d57  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m.-07 liepos 24 d. nutarimas Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos 

saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės 

informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų 

klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 716). 

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m.10-spalio 04 d. įsakymas Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės 

registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės 

informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. 1V-832)). 

 

VDAI direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1T-72(1.12E) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo  

pažeidimą pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, paskelbtas:  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/579c3b40918311e8b93ad15b34c9248c/asr  

 
1 VDAI direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1T-82(1.12E) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo 

 pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“,  

paskelbtas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce581900ab7a11e88f64a5ecc703f89b  

 

https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-duomenu-valdytojui-informuoti-apie-vykdoma-vaizdo-stebejima-informacineje-lenteleje  

 

https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Atmintine-vaizdo_stebejimo_reikalavimu_2019-05-10.pdf  

 
1 VDAI rekomendacijos paskelbtos: https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-

rekomendacija-del-duomenu-tvarkymo-veiklos-irasu  

 
1 Dėl šių sutarčių (ar susitarimų prie sutarties) sudarymo yra naujausia praktika. Standartines sutarčių sąlygas parengė 

Danija ir patvirtino Europos duomenų apsaugos valdyba 2020 m. sausio mėn.: https://edpb.europa.eu/our-work-

tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-142019-draft-standard-contractual-clauses_lt 

 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

 savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“,  

 paskelbtas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/asr . 

 

VDAI direktoriaus 2018 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1T-72(1.12E). 

 

VDAI direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 1T-82(1.12E). 

 

 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/31c05320840911e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/579c3b40918311e8b93ad15b34c9248c/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce581900ab7a11e88f64a5ecc703f89b
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-duomenu-valdytojui-informuoti-apie-vykdoma-vaizdo-stebejima-informacineje-lenteleje
https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/Atmintine-vaizdo_stebejimo_reikalavimu_2019-05-10.pdf
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-rekomendacija-del-duomenu-tvarkymo-veiklos-irasu
https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-parenge-rekomendacija-del-duomenu-tvarkymo-veiklos-irasu
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-142019-draft-standard-contractual-clauses_lt
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-142019-draft-standard-contractual-clauses_lt
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3FB3953EFFDC/asr

