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ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO 

TVARKOS APRAŠAS 
 

1. Gimnazijos darbuotojai ar gimnazijos įgalioti duomenų tvarkytojai, pastebėję 

asmens duomenų saugumo pažeidimą, ne vėliau kaip per 2 darbo valandas nuo pažeidimo 

pastebėjimo informuoja gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atsakingą asmenį. 

2. Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas atsakingas asmuo, sužinojęs apie galimą asmens 

duomenų saugumo pažeidimą, organizuoja pažeidimo tyrimą, kurio metu nustatomas pažeidimo 

pobūdis, tipas (asmens duomenų konfidencialumo, vientisumo ir (ar) prieinamumo pažeidimas), 

aplinkybės, apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius, 

asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (asmens tapatybę patvirtinantys asmens 

duomenys, prisijungimo duomenys ir kt.) ir apimtis, tikėtinos asmens duomenų saugumo 

pažeidimo pasekmės, pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, priemonės pažeidimui pašalinti 

ir (ar) neigiamoms pažeidimo pasekmėms sumažinti. 

3. Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad ne vėliau kaip 

per 72 valandas nuo pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą būtų pranešta 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas 

nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu Valstybinei duomenų apsaugos 

inspekcijai nepranešama per 72 valandas, pranešime nurodomos vėlavimo priežastys. 

Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą teikiamas Valstybinės duomenų apsaugos 

inspekcijos nustatyta tvarka. 

4. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių 

asmenų  teisėms ir laisvėms, gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad 

apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nedelsiant būtų pranešta duomenų subjektui: duomenų 

subjektui aiškia ir paprasta kalba aprašomas duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, nurodomas 

duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau 

informacijos, vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, aprašomos tikėtinos 

asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi arba pasiūlyta 

imtis, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, taip pat priemonės galimoms 

neigiamoms jo pasekmėms sumažinti bei pagal galimybes atitinkamam fiziniam asmeniui skirtos 

rekomendacijos, kaip sumažinti galimą neigiamą poveikį (pavyzdžiui, pasikeisti prisijungimo 

slaptažodžius neteisėtos prieigos prie asmens duomenų atveju ir kt.). 

5. Esant pažeidimui, pranešimo duomenų subjektams teikti nereikia, jeigu: 

5.1. Gimnazija įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir 

jos taikytos asmens duomenims, kuriems pažeidimas turėjo poveikio; 

5.2. iš karto po asmens duomenų saugumo pažeidimo Gimnazija ėmėsi priemonių, 

kuriomis užtikrino, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms; 

reikalingos neproporcingai didelės pastangos susisiekti su asmenimis (pvz., dėl pažeidimo prarasti 

jų kontaktiniai duomenys arba jie nežinomi). Tokiu atveju apie asmens duomenų saugumo 

pažeidimą paskelbiama viešai arba taikomos kitos informavimo priemonės.  

 6. Gimnazijos vadovas ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad būtų fiksuojami 

visi asmens duomenų saugumo pažeidimų atvejai ir kaupiama informacija apie tokių pažeidimų 



priežastis, jų poveikį ir pasekmes, priemones, kurių buvo imtasi, sprendimų dėl pranešimo 

(nepranešimo) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir (ar) duomenų subjektui motyvus, 

vėlavimo pateikti pranešimą priežastis bei kitokio pobūdžio informaciją, kuri leistų patikrinti, kaip 

buvo laikomasi šio skyriaus nuostatų. Šiame punkte nurodyta informacija įrašoma Asmens 

duomenų saugumo pažeidimų registravimo  žurnale, kurio pavyzdinė forma nustatyta 1 priede. 

 


