
KAL JIM  DEPARTAMENTASĖ Ų
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRANEŠIMO APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2018 m.  spalio 16  . Nr. s-455
silnius

Vadovaudamasis  2016  m.  balandžio  27  d.  Europos  Parlamento  ir  Tarybos  reglamentu  (ES)

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

kuriuo panaikinama Direktyva 9E/46/EB 24 straipsnio 1 dalimi, 33 ir 34 straipsniais:

1. T v i r t i n u Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos

aprašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1.  Valstybės  įmonę  „Mūsų  amatai“,  sužinojusią  apie  asmens  duomenų  saugumo

pažeidimus,  apie  tai  nedelsiant  informuoti  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos

teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) duomenų apsaugos pareigūną.

2.2. Kalėjimų departamento  Administravimo valdybos  Bendrąjį  skyrių  su šiuo įsakymu

supažindinti visus Kalėjimų departamento darbuotojus, Kalėjimų departamentui pavaldžias įstaigas

ir  valstybės  įmonę  „Mūsų amatai‘,  taip  pat  šį  įsakymą  viešai  paskelbti  Kalėjimų  departamento

interneto svetainėje.

Direktorius             Robertas Krikštaponis 



PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento 

prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo

ministerijos direktoriaus 

2018 m.   spalio 16  d. įsakymu Nr. V-455 

 

PRANEŠIMO APIE ASMENS DEOMENŲ SAEGEMO PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIES
BENDROSIOS NEOSTATOS

 

1. Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas (toliau

– Aprašas)  nustato  asmens  duomenų  saugumo pažeidimų  aptikimo,  sustabdymo  (pašalinimo)  ir

pranešimo apie juos pateikimo duomenų subjektui  ir  Valstybinei  duomenų apsaugos inspekcijai

(toliau – Inspekcija) tvarką. 

2.  Aprašas  parengtas  atsižvelgiant  į  2016  m.  balandžio  27  d.  Europos  Parlamento  ir

Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas

(ES) 2016/679).

3.  Apraše  vartojamos  sąvokos  suprantamos  taip,  kaip  jos  apibrėžtos  Reglamente  (ES)

2016/679.

 

II SKYRIES
PRANEŠIMO APIE ASMENS DEOMENŲ SAEGEMO PAŽEIDIMĄ

PATEIKIMAS
 

4. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)

darbuotojas,  praktiką  atliekantis  studentas  ir  kitais  pagrindais  atliekantis  funkcijas  ar  vykdantis

veiklą  asmuo,  kuris,  eidamas  savo  pareigas,  tvarko  Kalėjimų  departamente  esančius  asmens

duomenis, sužinojęs ar pats nustatęs galimą asmens duomenų saugumo pažeidimą:

4.1.  nedelsdamas  informuoja  apie  jį  savo  tiesioginį  vadovą  ir  Kalėjimų  departamento

duomenų apsaugos pareigūną;

4.2.  jei  įmanoma,  imasi  priemonių  pašalinti  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimą  ir

priemonių galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti;

4.3. užpildo Aprašo 1 priede nurodytos formos Pranešimą apie asmens duomenų saugumo

pažeidimą ir nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo asmens duomenų saugumo

pažeidimo  paaiškėjimo  momento,  perduoda  jį  Kalėjimų  departamento  direktoriui  ir  Kalėjimų

departamento duomenų apsaugos pareigūnui.

5. Kalėjimų departamentui pavadžios įstaigos, sužinojusios apie galimą asmens duomenų

saugos pažeidimą, susijusį su Kalėjimų departamento informacinėje sistemoje, kurios valdytoja yra

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tvarkomais duomenimis, nedelsdamos, bet ne vėliau

kaip per 3 darbo valandas,  visą informaciją,  kurią galima pateikti  tuo metu,  perduoda Kalėjimų

departamento  direktoriui  ir  Kalėjimų  departamento  duomenų  apsaugos  pareigūnui,  pateikdamos

pranešimą, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 33 straipsnio 3 dalyje. 

6. Kalėjimų departamentui pavadžios įstaigos, sužinojusios apie asmens duomenų saugos

pažeidimą, nesusijusį su Aprašo 5 punkte nurodytu pažeidimu, apie tokį pažeidimą, jo tyrimo eigą ir

rezultatus privalo informuoti Kalėjimų departamento duomenų apsaugos pareigūną.

7. Kalėjimų departamento duomenų apsaugos pareigūnas, gavęs Kalėjimų departamento

darbuotojo  užpildytą  pranešimą  ar  Kalėjimų  departamentui  pavaldžios  įstaigos  pranešimą,

nedelsdamas  parengia  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  įsakymo  dėl  pavedimo  atlikti  gauto

pranešimo tyrimą projektą ir jį pateikia Kalėjimų departamento direktoriui pasirašyti. 



2

8.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  įsakyme  dėl  pavedimo  atlikti  pranešimo  tyrimą

nurodytas  darbuotojas  (toliau  –  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  įgaliotas  asmuo),  gavęs

pavedimą: 

8.1. nedelsdamas nagrinėja pranešime nurodytas aplinkybes;

8.2. įvertina, ar padarytas asmens duomenų saugumo pažeidimas;

8.3. jei asmens duomenų saugumo pažeidimas padarytas, nustato jo tipą, asmens duomenų

kategorijas,  įskaitant  specialių  kategorijų  asmens  duomenis,  kurie  buvo  susiję  su  pažeidimu,

pažeidimo priežastis, lėmusias asmens duomenų saugumo pažeidimą, apimtis (duomenų subjektų

kategorijas ir skaičius), žalą, padarytą asmeniui; 

8.4. pasitelkia Kalėjimų departamento duomenų apsaugos pareigūną;

8.5. pasitelkia Kalėjimų departamento ar / ir jam pavaldžių įstaigų informacinių sistemų ir

dokumentų  valdymo  specialistus,  jei  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimas  yra  susijęs  su

elektroninės informacijos saugos ir kibernetinio saugumo incidentu; 

8.6.  pasitelkia  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų,  pateikusių  Aprašo  5  punkte

nurodytą pranešimą, specialistus;

8.7. nustato, kokių skubių ir tinkamų priemonių būtina imtis, kad būtų pašalintas asmens

duomenų  saugumo  pažeidimas  (pvz.,  naudoti  atsargines  kopijas,  siekiant  atkurti  prarastus  ar

sugadintus duomenis ar kt.);

8.8.  nustato,  ar  būtina  nedelsiant  pranešti  duomenų  subjektui  apie  asmens  duomenų

saugumo pažeidimą;

8.9. nustato, ar būtina pranešti Kalėjimų departamento informacinės sistemos valdytojai –

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, apie asmens duomenų saugumo pažeidimą;

8.10. atlieka kitus veiksmus, būtinus asmens duomenų saugumo pažeidimui ištirti. 

9. Pranešimo tyrimui atlikti gali būti sudaryta komisija, kuri atlieka visus Apraše nurodytus

Kalėjimų departamento direktoriaus įgalioto asmens veiksmus.

10. Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos, nurodytos Aprašo 5 punkte, per Kalėjimų

departamento  įgalioto  asmens  nurodytą  terminą  pateikia  Kalėjimų  departamentui  visą  reikiamą

informaciją, susijusią su informavimu apie asmens duomenų saugumo pažeidimą ir jo tyrimu.

11. Kalėjimų departamento įgaliotas asmuo, atlikęs asmens duomenų saugumo pažeidimo

tyrimą, surašo Aprašo 2 priede nurodytos formos Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitą ir

ją užregistruoja Kalėjimų departamento dokumentų valdymo sistemoje. 

12. Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita yra pateikiama Kalėjimų departamento

direktoriui  ir  Kalėjimų  departamento  duomenų  apsaugos  pareigūnui,  taip  pat  Kalėjimų

departamento  informacinės  sistemos  valdytojo  ir  Kalėjimų  departamentui  pavaldžios  įstaigos

vadovams,  jei  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimo  tyrimas  buvo  atliktas  Aprašo  5  punkte

nurodyto pranešimo pagrindu.

13. Atsižvelgiant į Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitą,  parengiamas būtinų

techninių,  organizacinių,  administracinių  ir  kitų  priemonių  planas,  kuriame  nurodomi  atsakingi

vykdytojai ir priemonių įgyvendinimo terminai. 

14.  Kalėjimų departamento  įgaliotas  asmuo nedelsdamas  ir,  jei  įmanoma,  nepraėjus  72

valandoms nuo to laiko,  kai buvo pranešta  apie asmens duomenų saugumo pažeidimą,  pateikia

Inspekcijai  pranešimą apie  asmens  duomenų  saugumo pažeidimą pagal  Inspekcijos  direktoriaus

2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1T-53(1.12.) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo

pažeidimą  rekomenduojamos  formos  patvirtinimo“  patvirtintą  rekomenduojamą  pranešimo  apie

asmens duomenų saugumo pažeidimą formą. 

15. Tuo atveju, kai asmens duomenų saugumo pažeidimas nekelia pavojaus fizinių asmenų

teisėms ir  laisvėms,  apie padarytą  asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcija  ir  duomenų

subjektai nėra informuojami.

16.  Kai  apie  padarytą  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimą  privaloma  informuoti

Inspekciją ir per 72 valandas yra neįmanoma ištirti padaryto asmens duomenų saugumo pažeidimo,

pranešime Inspekcijai yra pateikiama tuo metu prieinama informacija, nurodyta Reglamento (ES)

2016/679 33 straipsnio 3 dalyje, vėlavimo priežastys ir kada bus pateikta kita detalesnė informacija.
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17. Tuo atveju, jei po pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcijai

pateikimo, atlikus tolesnį tyrimą, yra nustatoma, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas buvo

sustabdytas  ir  asmens  duomenų  saugumas  nepažeistas,  Kalėjimų  departamento  įgaliotas  asmuo

nedelsdamas apie tai informuoja Inspekciją.

18. Kalėjimų departamentas nedelsdamas ir, jei įmanoma, nepraėjus 72 valandoms nuo to

laiko, kai buvo sužinota apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, elektroniniu paštu, paštu, SMS

žinute ar kitu būdu praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui, kai dėl

asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms,

Reglamento (ES) 2016/679 34 straipsnyje nustatyta tvarka, išskyrus šiame straipsnyje numatytas

išimtis. 

19. Duomenų subjektas gali būti informuojamas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

vėliau, nesilaikant Aprašo 18 punkte nustatyto termino, jei yra įgyvendinamos tinkamos priemonės,

kuriomis  siekiama  užkirsti  kelią  besikartojantiems  ar  panašiems  asmens  duomenų  saugumo

pažeidimams.

20.  Kalėjimų departamentui  pavaldžios  įstaigos  teikia  Kalėjimų departamentui  pagalbą,

kurios  reikia,  kad  būtų  tinkamai  pranešta  apie  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimą  duomenų

subjektui.

21. Tuo atveju, kai įtariama, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas turi nusikalstamos

veikos požymių,  informacija  apie galimą nusikalstamą veiką pateikiama atitinkamoms valstybės

institucijoms, įgaliotoms atlikti ikiteisminį tyrimą.

22.  Kai  padarytas  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimas  yra  susijęs  su  kibernetiniu

incidentu, informacija apie kibernetinį incidentą, susijusį su asmens duomenų saugumo pažeidimu,

pateikiama  Lietuvos  Respublikos  kibernetinio  saugumo  įstatyme nurodytoms  valstybės

institucijoms šio įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais. 

III SKYRIES
ASMENS DEOMENŲ SAEGEMO PAŽEIDIMŲ APSKAITA

23. Asmens duomenų saugumo pažeidimų apskaitą veda Kalėjimų departamento duomenų

apsaugos pareigūnas. 

24.  Informacija  apie  asmens  duomenų  saugumo pažeidimą  turi  būti  įrašoma Aprašo  3

priede nustatytos formos Asmens duomenų saugumo pažeidimų apskaitos žurnale. 

25. Asmens duomenų saugumo pažeidimų apskaitos žurnalas saugomos trejus metus. 

IV SKYRIES
BAIGIAMOSIOS NEOSTATOS

26.  Asmens  duomenų  saugumo  pažeidimo  ataskaitose  ir  Asmens  duomenų  saugumo

pažeidimų apskaitos  žurnale  esantys  įrašai  nuolat  peržiūrimi,  kad ateityje  analogiški  pažeidimai

nesikartotų.

27.  Darbuotojai  su  Aprašu  ir  jo  pakeitimais  yra  supažindinami  elektroninėmis

priemonėmis. Naujai priimtus darbuotojus su Aprašu supažindina jų tiesioginiai vadovai.

___________________ 

https://www.infolex.lt/ta/322638


Pranešimn apie asmens dunmenų saugumn 

pažeidimą pateikimn tvarkns aprašn

1 priedas 

Pranešimn apie asmens dunmenų saugumn pažeidimą fnrma

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

____________________________________________

(struktūrinin padalinin pavadinimas)

__________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

___________________________________________________

(vardas, pavardė)

 

PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ

_____________ Nr. _________

Vilnius
 

Infnrmunju apie asmens dunmenų saugumn pažeidimą, pateikdamas apie jį man turimą infnrmaciją:

 

1. Asmens dunmenų saugumn pažeidimn nustatymn data, laikas (minučių tikslumu) ir vieta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Asmens dunmenų saugumn pažeidimn padarymn data, laikas ir vieta: _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Asmens dunmenų saugumn pažeidimn pnbūdis, esmė ir aplinkybės _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Asmens dunmenų saugumn pažeidimas, susijęs su asmens dunmenimis, kurie tvarknmi: 

Knntrnliunjant  viešųjų  pirkimų  nrganizavimą,  tiekėjų  kvalifikaciją  ir  pasiūlymų

vertinimą,  atsižvelgiant  į  pirkimn dnkumentunse nustatytus  reikalavimus,  sudarytų

viešnjn pirkimn sutarčių viešinimą bei vykdymą 

Valdant žmngiškunsius išteklius, tvarkant asmens dunmenis 

Valdant turtą (išdundant tarnybines unifnrmas ir vykdant jų apskaitą) 

Tikrinant nepriekaištingą reputaciją

Atliekant tarnybinius patikrinimus
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Apskaitant darbn užmnkestį

Apskaitant  ir  išmnkant  knmpensacijas  už važiavimą į  tarnybns  vietą  ir  iš  jns,  kai

tvarknmi  valstybės  tarnautnjų,  turinčių  teisę  gauti  knmpensaciją  už  važiavimą  į

tarnybns vietą ir iš jns, dunmenys

Nagrinėjant  skundus,  prašymus  ar  pranešimus,  atliekant  vidaus  administravimą,

(atliekant dnkumentų valdymą)

Užtikrinant Kalėjimų departamentn pastatn ir jn vidaus apsaugą bei knntrnliunjant

įeigą į teritnriją, tvarkant patekusinjn į vaizdn stebėjimn znną asmens dunmenis

Stebint  elektrnninin  stebėjimn  priemnnėmis  prnbunjamunsius,  kuriems  teismas

paskyrė Lietuvns Respublikns baudžiamnjn kndeksn 75 straipsnin 2 dalies 6, 7 ir 8

punktunse  nustatytas  pareigas  ir  Lietuvns  Respublikns  baudžiamnjn  kndeksn  721

straipsnyje nustatytas baudžiamnjn pnveikin priemnnes

Knntrnliunjant  prnbacijns tarnybns veiklą,  susijusią su asmenų,  esančių prnbacijns

tarnybns įskaitnje, priežiūrą

Vykdant  areštn bausmę pnilsin diennmis  Lietuvns Respublikns bausmių vykdymn

kndeksn 59 straipsnyje nustatyta tvarka

Atstnvaujant  civilinėse,  baudžiamnsinse  ir  administracinėse  bylnse  bei  išankstinin

ginčų nagrinėjimn ne teismn tvarka institucijnse

Tvarkant  dunmenis  Kalėjimų  departamentn  prie  Lietuvns  Respublikns  teisingumn

ministerijns  infnrmacinėje  sistemnje,  kurins  valdytnja  yra  Lietuvns  Respublikns

teisingumn ministerija

4. Dunmenų subjektų kategnrijns (viešajame pirkime dalyvaujantys  asmenys,  tiekėjų pateiktunse

viešnjn pirkimn dnkumentunse nurndyti  asmenys,  esami ar buvę Kalėjimų departamentn ar jam

pavaldžins įstaigns pataisns pareigūnai, valstybės tarnautnjai ar darbuntnjai, dirbantys pagal darbn

sutartis, valstybės įmnnės darbuntnjai,  pretendentai į Kalėjimų departamentn valstybės tarnautnjus

ir  darbuntnjus,  dirbančius  pagal  darbn  sutartį,  studentai,  atliekantys  praktiką  Kalėjimų

departamente,  kursantai, asmenys,  patekę  į  vaizdn stebėjimn znną,  asmenys,  esantys  prnbacijns

tarnybns  įskaitnje,  suimtieji,  nuteistieji, asmenys,  pateikę  prašymus,  skundus,  ieškinius,

pareiškimus ir pan.) ir, jei žinnmas, jų skaičius:
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Asmens dunmenų kategnrijns, susijusins su asmens dunmenų saugumn pažeidimu: 

5.1. Asmens dunmenys:

 Vardas   

 Pavardė   

 Asmens kndas   

 Adresas   

 Telefnnn numeris   

 Elektrnninin paštn adresas   

 Bankn sąskaitns numeris   

 Prisijungimn dunmenys (vartntnjn vardas, slaptažndis)   
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 Asmens dnkumentn (-ų) dunmenys   

 Kiti dunmenys   

 

5.2. Specialių kategnrijų asmens dunmenys

 Dunmenys, susiję su asmens sveikata   

 Binmetriniai dunmenys   

 Dunmenys, susiję su teistumu

 Dunmenys, susiję su asmens bausmės vykdymu 

 Dunmenys, susiję su asmens pnlitinėmis pažiūrnmis, religiniais, filnsnfiniais įsitikinimais   

 Dunmenys, susiję su asmens naryste prnfesinėse sąjungnse   

 Dunmenys, susiję su asmens rasine ar etnine kilme   

 Dunmenys, susiję su asmens lytiniu gyvenimu ir lytine nrientacija  

8. Knkių veiksmų . priemnnių buvn imtasi sužinnjus apie padarytą asmens dunmenų saugumn 

pažeidimą (pakeisti knmpiuterin slaptažndžiai, nutraukta neteisėta prieiga prie tvarknmų asmens 

dunmenų, panaudntns atsarginės knpijns, siekiant atkurti prarastus ar sugadintus dunmenis, 

atnaujinta prngraminė įranga, surinkti ne saugnjimui skirtnje vietnje palikti dnkumentai su asmens 

dunmenimis ir pan.) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

(Pareigns)                                                       (Parašas)                                   (Vardas ir pavardė)

______________________



Pranešimn apie asmens dunmenų saugumn 

pažeidimą pateikimn tvarkns aprašn

2 priedas 

 

Asmens duomenų saugumo pažeidimo atasuaitos forma

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO ATASKAITA
(data, registracijns numeris)

(vieta)

 
 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
aprašymas

 

 

1.1. Asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

nustatymn data, laikas (minučių tikslumu) ir vieta

 

 

 

1.2. Darbuntnjas, pranešęs apie asmens dunmenų 

saugumn pažeidimą (pareigns, vardas, pavardė, 

telefnnn Nr., elektrnninin paštn adresas)

 

 

 

1.3. Kalėjimų departamentn pavaldžins įstaigns, 

pranešusins apie asmens dunmenų saugumn 

pažeidimą, pavadinimas, jns knntaktinin asmens 

dunmenys (vardas, pavardė, telefnnn Nr., 

elektrnninin paštn adresas)

 

 

 

1.4. Asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

padarymn data ir vieta

 

 

 

1.5. Asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

pnbūdis, esmė ir aplinkybės

 

 

 

1.5.1. Asmens dunmenų knnfidencialumn 

praradimas (be leidimn ar neteisėtai atskleidžiami

asmens dunmenys arba gaunama prieiga prie jų)

 

 

1.5.2. Asmens dunmenų vientisumn praradimas 

(kai asmens dunmenys pakeičiami be leidimn ar 

netyčia)

 

 

1.5.3. Asmens dunmenų prieinamumn praradimas

(kai netyčia arba neteisėtai prarandama prieiga 

prie jų arba sunaikinami asmens dunmenys)

 

 

 

1.6. Dunmenų subjektų kategnrijns ir jų skaičius  
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1.7. Kiek laikn tęsėsi asmens dunmenų saugumn 

pažeidimas?

 

 

 

1.8. Asmens dunmenų kategnrijns, susijusins su 

asmens dunmenų saugumn pažeidimu:

 

 

1.8.1. Asmens dunmenys

 

 

 

1.8.2. Specialių kategnrijų asmens dunmenys

 

 

 

1.9. Apytikslis asmens dunmenų, kurių saugumas 

pažeistas, skaičius

 

 

2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo 
riziuos įvertinimas

 

 

2.1. Priežastys, lėmusins asmens dunmenų 

saugumn pažeidimą (pvz., dunmenų ar įrangns, 

kurinje yra saugnmi asmens dunmenys, vagystė, 

netinkamns prieigns knntrnlės priemnnės, 

leidžiančins neteisėtai naudntis asmens 

dunmenimis, įrangns gedimas, žmngaus klaida, 

įsilaužimn ataka ir pan.)

 

 

 

2.2. Asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

pasekmės: 

 

 

2.2.1. Atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinti 

asmens dunmenys

 

 

2.2.2. Atsitiktinai arba neteisėtai prarasti asmens 

dunmenys

 

 

2.2.3. Atsitiktinai arba neteisėtai pakeisti asmens 

dunmenys

 

 

2.2.4. Be dunmenų subjektn sutikimn atskleisti 

asmens dunmenys

 

 

2.2.5. Sudaryta galimybė naudntis asmens 

dunmenimis

 

 

2.2.6. Asmens dunmenų išplitimas labiau nei yra  
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būtina ir dunmenų subjektn knntrnlės praradimas 

savn asmens dunmenų atžvilgiu
 

2.2.7. Skirtingns infnrmacijns susiejimas  

 

2.2.8. Asmens dunmenų panaudnjimas neteisėtais

tikslais

 

 

2.2.9. Dėl asmens dunmenų trūkumn negalima 

vykdyti funkcijų

 

 

2.2.10. Dėl klaidų asmens dunmenų tvarkymn 

prncesunse negalima atlikti tinkamų funkcijų

 

 

2.2.11. Kita  

 

2.3. Ar pažeistų asmens dunmenų pnbūdis kelia 

didesnę žalns riziką?

 

 

2.4. Dėl asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

nėra pavnjaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms 

(žema rizikns tikimybė)

 

 

2.5. Dėl asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

yra / gali kilti pavnjus fizinių asmenų teisėms ir 

laisvėms (būtina pranešti Inspekcijai) (vidutinė 

rizikns tikimybė)

 

 

2.6. Dėl asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

yra / gali kilti didelis pavnjus fizinių asmenų 

teisėms ir laisvėms (būtina pranešti Inspekcijai ir 

dunmenų subjektams) (didelė (aukšta) rizikns 

tikimybė)

 

 

2.7. Kas turėjn prieigą prie pažeistų asmens 

dunmenų iki asmens dunmenų saugumn 

pažeidimn padarymn?

 

 

2.8. Kas gavn prieigą prie pažeistų asmens 

dunmenų?

 

 

2.9. Ar buvn kitų įvykių, kurie galėjn daryti 

pnveikį asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

padarymui?

 

 

2.10. Ar iki asmens dunmenų saugumn pažeidimn

asmens dunmenys buvn tinkamai užkndunti, 

annnimizunti ar kitaip lengvai neprieinami?

 

 

2.11. IT sistemns, įrenginiai, įranga, įrašai, susiję 

su asmens dunmenų saugumn pažeidimu
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2.12. Ar tai yra sisteminė klaida ar vienetinis 

incidentas?

 

 

2.13. Knkia žala buvn padaryta dunmenų 

subjektui ar Kalėjimų departamentui (tapatybės 

vagystė, grėsmė fiziniam saugumui ir emncinei 

gernvei, žala reputacijai, teisinė atsaknmybė, 

knnfidencialumn, saugumn nunstatų pažeidimas 

ir pan.)?

 

 

2.14. Knkių veiksmų / priemnnių imtasi sužinnjus

apie padarytą asmens dunmenų saugumn 

pažeidimą?

 

 

2.15. Knkins taikytns priemnnės, siekiant 

sumažinti pnveikį dunmenų subjektams?

 

 

2.16. Knkins techninės priemnnės buvn taiknmns 

asmens dunmenų saugumn pažeidimn 

paveiktiems asmens dunmenims, užtikrinant, kad 

asmens dunmenys nebūtų prieinami neįgalintiems

asmenims?

 

 

2.17. Techninės ir / ar nrganizacinės saugumn 

priemnnės, kurins įgyvendintns dėl asmens 

dunmenų saugumn pažeidimn, taip pat siekiant, 

kad pažeidimas nepasikartntų

 

 

2.18. Techninės ir / ar nrganizacinės saugumn 

priemnnės, kurins ketinamns įgyvendinti dėl 

asmens dunmenų saugumn pažeidimn, įskaitant ir

priemnnes sumažinti asmens dunmenų saugumn 

pažeidimn pasekmėms

 

 

3. Pranešimų pateiuimas  

 

3.1. Ar pranešta dunmenų subjektui apie asmens 

dunmenų saugumn pažeidimą:

 

 

3.1.1. Taip (Pranešimn turinys ir data)

 

3.1.2. Ne  

 

3.1.3. Bus pranešta vėliau  

 

3.1.4. Dunmenų subjektas tnkią infnrmaciją jau 

turi
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3.2. Pranešimn dunmenų subjektui būdas (paštu, 

elektrnninin paštn pranešimu ar SMS pranešimu 

ir kt.)

 

 

 

3.3. Infnrmuntų dunmenų subjektų skaičius  

 

3.4. Ar pranešta Inspekcijai apie asmens dunmenų

saugumn pažeidimą:

 

 

3.4.1. Taip (pranešimn data ir numeris)

 

3.4.2. Ne  

 

3.5. Ar pranešta valstybės institucijnms, 

įgalintnms atlikti ikiteisminį tyrimą, apie asmens 

dunmenų saugumn pažeidimą, galimai turintį 

nusikalstamns veikns pnžymių:

 

 

3.5.1. Taip (pranešimn data ir numeris, adresatas)

 

3.5.2. Ne  

 

3.6. Ar pranešta valstybės institucijnms, 

nurndytnms Lietuvns Respublikns kibernetinin 

saugumn įstatyme, apie kibernetinį incidentą, 

susijusį su asmens dunmenų saugumn pažeidimu:

 

 

3.6.1. Taip (pranešimn data ir numeris, adresatas)

 

3.6.2. Ne  

 

3.7. Nepranešimn apie asmens dunmenų saugumn

pažeidimą dunmenų subjektui priežastys:

 

 

3.7.1. nes nekyla didelin pavnjaus dunmenų 

subjektų teisėms ir laisvėms (nurndnmns 

priežastys)

 

 

3.7.2. nes įgyvendintns tinkamns techninės ir 

nrganizacinės priemnnės, užtikrinančins, kad 

asmeniui, neturinčiam leidimn susipažinti su 

asmens dunmenimis, jie būtų nesuprantami 

 

 

https://www.infolex.lt/ta/322638
https://www.infolex.lt/ta/322638
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(nurndnmns knkins)

3.7.3. nes įgyvendintns tinkamns techninės ir 

nrganizacinės priemnnės, užtikrinančins, kad 

nekiltų didelin pavnjaus dunmenų subjektų 

teisėms ir laisvėms (nurndnmns knkins)

 

 

3.7.4. nes tai pareikalautų neprnpnrcingai daug 

pastangų ir apie tai viešai paskelbta (arba taikyta 

panaši priemnnė) (nurndnma kada ir kur 

paskelbta infnrmacija viešai arba jei taikyta kita 

priemnnė, nurndnma knkia ir kada taikyta)

 

 

3.7.5. nes dar neidentifikunti dunmenų subjektai, 

kurių asmens dunmenų saugumas pažeistas

 

 

3.8. Vėlavimn pranešti dunmenų subjektui apie 

asmens dunmenų saugumn pažeidimą priežastys

 

 

 

3.9. Nepranešimn apie asmens dunmenų saugumn

pažeidimą Inspekcijai priežastys

 

 

 

3.10. Vėlavimn pranešti Inspekcijai apie asmens 

dunmenų saugumn pažeidimą priežastys

 

 

 

Kalėjimų departamentn įgalintas asmun (vardas, pavardė, parašas)

 

Susipažinn Kalėjimų departamentn dunmenų 

apsaugns pareigūnas 

(vardas, pavardė, parašas)

 

__________________



Pranešimn apie asmens dunmenų saugumn 

pažeidimą pateikimn tvarkns aprašn 

3 priedas

Asmens duomenų saugumo pažeidimų apskaitos žurnalo forma

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. 

Nr. 

Pranešimn apie 

galimą asmens 

dunmenų 

saugumn 

pažeidimą data, 

registracijns 

numeris, 

pranešimą 

pateikusin 

asmens pareigns, 

vardas ir pavardė

Asmens 

dunmenų 

saugumn 

pažeidimn 

aprašymas 

(pažeidimn 

priežastys, 

kas įvykn ir 

knkie asmens

dunmenys 

pažeisti)

Asmens 

dunmenų 

saugumn 

pažeidimn 

ataskaitns data

ir numeris 

Infnrmacija 

apie subjektus, 

kuriems buvn 

pranešta apie 

asmens 

dunmenų 

saugumn 

pažeidimą 

(pateiktn 

pranešimn data,

numeris)

Būtinų techninių, 

nrganizacinių, 

administracinių ir 

kitų priemnnių 

plann dunmenys 

(dnkumentn data, 

numeris, atsakingų 

vykdytnjų pareigns,

vardai ir pavardės, 

priemnnių 

įgyvendinimn 

terminai)

Kita svarbi 

infnrmacija

(pastabns)

       

       

       

       

       

       

______________
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