
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS, DUOMENŲ 

SUBJEKTŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

IŠTRAUKA IŠ UAB „VILIMED“ ASMENS DUOMENŲ SAUGOS TAISYKLIŲ: 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

 

9. SKAIDRUS INFORMAVIMAS, PRANEŠIMAS IR DUOMENŲ SUBJEKTO NAUDOJIMOSI 
SAVO TEISĖMIS SĄLYGOS 

9.1. UAB „VILIMED“ 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 
(potencialiems darbuotojams – elektroniniu paštu; darbuotojams – darbo sutarčių prieduose, suinteresuotųjų 
šalių atstovams/ pirkėjams – sutartyse ar jų prieduose). Duomenų subjekto prašymu informacija gali būti suteikta 
žodžiu, jeigu duomenų subjekto tapatybė įrodoma kitomis priemonėmis.  

9.2. Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises, turi pateikti UAB „VILIMED“ rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, 
per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu. Prašymas turi būti 
įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, 
duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti. 

Pateikdamas prašymą, asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę: 

▪ jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
▪ jei prašymas pateikiamas paštu – pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją; 
▪ jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą; 
▪ jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

9.3. Duomenų subjekto prašymu informaciją žodžiu gali suteikti tik UAB „VILIMED“ direktorius. 

9.4. Duomenų valdytojas neatsisako imtis veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą pasinaudoti teisėmis, 
nebent duomenų valdytojas įrodo, kad jis negali nustatyti duomenų subjekto tapatybės. 

9.5. 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. 

9.6. Duomenų subjektų prašymai valdomi remiantis procedūroje PR 01 „Dokumentų ir duomenų įrašų valdymas“ 
numatyta tvarka. Gautus prašymus administratorius nedelsdamas pateikia direktoriui, kuris atsakingas už 
atsakymų duomenų subjektams parengimą. Atsakymus duomenų subjektams jų pageidauta forma siunčia 
administratorius, gavęs reikiamus duomenis ir informaciją bei patvirtinimą iš direktoriaus. 



9.7. 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 direktorius, o administratorius jį išsiunčia 
adresatui (duomenų subjektui). 

9.8. Kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų 
pasikartojančio turinio, direktorius gali priimti sprendimą: 

a) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, 
administracines išlaidas; arba 

b) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.  

9.9. Nepagrįsto arba neproporcingo duomenų subjekto prašymo atvejais direktorius parengia raštą „Dėl 
nepagrįsto arba neproporcingo duomenų subjekto prašymo“, kuris 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 direktorius, 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. Kai asmens duomenys yra gauti ne iš duomenų subjekto, duomenų valdytojas pateikia duomenų 
subjektui šią informaciją: 

a) duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis;  

b) direktoriaus kontaktinius duomenis; 

c) duomenų tvarkymo tikslus, kuriais ketinama tvarkyti asmens duomenis, taip pat duomenų tvarkymo teisinį 
pagrindą;  

d) atitinkamų asmens duomenų kategorijas; 

e) jei jos 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. 

10.5. 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) kai duomenų tvarkymas atliekamas 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;  

c) teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos 
ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat 
teisę į duomenų perkeliamumą; 

d) kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, 
nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;  

e) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; 

f) koks yra asmens duomenų kilmės šaltinis, ir, jei taikoma, ar duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių;  

g) tai, kad 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. 

10.6. 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;  

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 „VILIMED“ direktorius; 

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) atitinkamų asmens duomenų kategorijos;  

c) duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, visų 
pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;  

d) kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam 
laikotarpiui nustatyti; 

e) teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu 
susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;  

f) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;  

g) kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius;  

h) tai, kad esama automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasminga 
informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes 
duomenų subjektui. 



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, 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;  

c) duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant 
pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; 

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 duomenų apsaugos pareigūnas, 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.  

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.  

 


