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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

ESTT
išaiškino,
kad
tinklapio
valdytojas
gali
būti
laikomas
bendru
asmens
duomenų
valdytoju, jeigu asmens duomenys
yra perduodami per socialinį įskiepį

Byloje C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG v
Verbraucherzentrale NRW eV, Europos Sąjungos
Teisingumo Teismas (ESTT) išaiškino, jog
tinklapio,
kuriame
yra
socialinio
tinklo
„Facebook“ mygtukas „Patinka“, operatorius gali
būti laikomas bendru duomenų valdytoju kartu
su socialiniu tinklu „Facebook“ ta apimtimi, kiek
tinklapio lankytojų asmens duomenys yra
laikomi bei perduodami „Facebook“ socialiniam
tinklui. Vis dėlto, tinklapio operatorius negali
būti laikomas duomenų valdytoju operacijoms,
susijusioms su duomenų tvarkymu, atliekamu
„Facebook“ po to, kai šie duomenys yra
perduodami.

Data
2019 m. liepos 29 d.

Nuorodos
ESTT sprendimas

Bylos esmė: Fashion ID, elektroninė Vokietijos
drabužių parduotuvė, į savo tinklapį įsidėjo
socialinio tinklo „Facebook“ mygtuką „Patinka“,
kuris palengvino tinklapio lankytojo asmens
duomenų
perdavimą
į
Facebook
Ireland
bendrovę. Asmens duomenų perdavimas įvyko
dėl to, kad tinklapyje mygtukas buvo įdėtas
nepriklausomai nuo to, ar lankytojas turi
„Facebook“ paskyrą, ar paspaudė „Patinka“
mygtuką, taip pat lankytojui nežinant apie
perdavimą.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Vokietijos vartotojų teisių apsaugos asociacija
pateikė skundą prieš drabužių parduotuvę 2015
metais, argumentuodama, jog Fashion ID
nesilaikė kai kurių iki BDAR galiojusios
Direktyvos 95/46/EB reikalavimų.

ESTT nurodė, kad tinklapio operatorius, kaip
bendras duomenų valdytojas, privalo įvykdyti
savo iš duomenų apsaugos teisės aktų kylančias
pareigas,
įskaitant,
tačiau
neapsiribojant:
pateikti specifinę informaciją asmenims, kurių
asmens duomenys yra tvarkomi, bei užtikrinti,
kad egzistuoja teisėtas pagrindas bendram
asmens duomenų tvarkymui.
Nors
sprendime minimas tik „Facebook“
mygtukas „Patinka“, šis ESTT sprendimas taip
pat aktualus ir kitų socialinių tinklų įskiepių
technologijoms. Bendrovėms rekomenduojama
patikrinti savo tinklapius tam, kad būtų
užtikrinta, jog ši technologija yra naudojama
laikantis duomenų
apsaugos
teisės aktų
reikalavimų.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena
Paskelbti nauji ePrivatumo
reglamento projektai

Aprašymas
Suomijos prezidentavimo ES Tarybai metu buvo
paskelbti nauji ePrivatumo reglamento projektų
pasiūlymai. Paskutinysis Reglamento projektas
buvo išleistas 2019 m. spalio 4 d.

Data
2019 m. spalio 4 d.

Nuorodos
2019 m. spalio 4 d.
Reglamento tekstas
(anglų kalba)

ePrivatumo reglamentas, kaip ir BDAR, bus
naujosios kartos ES teisės aktas, kuriuo bus
panaikinta dabar galiojanti ePrivatumo direktyva
2002/58/EB (su pakeitimais), reguliuojanti, be
kita ko, ryšio paslaugų konfidencialumą ir
saugumą,
slapukų
ir
vietovės
duomenų
naudojimą bei tiesioginės rinkodaros pranešimų
siuntimą.
Reglamento taikymo sritis yra platesnė nei
direktyvos, kadangi siūloma, kad Reglamentas
būtų taikomas ir taip vadinamoms „Over-TheTop“
(OTT)
paslaugoms,
tokioms
kaip
momentinių pranešimų programėlėms bei balso
perdavimo internetu platformoms.
Dabartiniame ePrivatumo reglamento projekte
siūloma:
• praplėsti taikymo sritį, įtraukiant ir OTT
paslaugas;
• asmens
duodamas
sutikimas
paslaugų
teikėjams būtų prilyginamas BDAR standarto
sutikimui;
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas
•
•
•

Data

Nuorodos

nauji
teisėti
pagrindai
ryšių
duomenų
tvarkymui;
naujos taisyklės slapukų, sekimo technologijų
ir tiesioginės rinkodaros pranešimų siuntimui;
papildomos
pareigos,
susijusios
su
pritaikytuoju
bei
ir
standartizuotuoju
privatumu (privacy by design and privacy by
default).

Subjektams,
nesilaikantiems
ePrivatumo
reglamente
numatytų
reikalavimų,
kils
pasekmės kaip ir BDAR pažeidimo atveju – gali
būti skiriamos baudos iki 2% ar iki 4% bendros
metinės finansinės apyvartos, priklausomai nuo
pažeidimo pobūdžio.
Organizacijoms
rekomenduojama
sekti
ePrivatumo reglamento priėmimo procesą ir
įsivertinti jo aktualumą vykdomai veiklai.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija paskelbė savo 2019 m. I
pusmečio veiklos statistiką

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija
(VDAI, Inspekcija) paskelbė savo ataskaitą
apie 2019 m. pirmųjų šešių mėnesių veiklą
(toliau – Ataskaita). Ataskaitoje pateikiami
statistiniai duomenys apie įvairias Inspekcijos
veiklas per minėtąjį laikotarpį.

Data
2019 m. liepos 12 d.

Nuorodos
VDAI pranešimas
spaudai

Ataskaitoje nurodoma, jog VDAI suteikė 2,332
konsultacijas, iš kurių 1,492 buvo suteiktos
duomenų valdytojams ir/arba tvarkytojams, tuo
tarpu likusios – duomenų subjektams.
Per pirmuosius šešis 2019 metų mėnesius VDAI
gavo 431 skundus. Iš viso buvo išnagrinėti 495
(įskaitant ir gautus 2018 metais) skundai.
Inspekcija pritaikė 110 poveikio priemonių.
Daugiausiai iš jų (72) buvo nurodymai, kai tuo
tarpu 43 buvo papeikimai ir viena bauda.
Ataskaitoje
nurodoma,
kad
42
poveikio
priemonės buvo skirtos prekių ir paslaugų
teikėjams,
17
buvo
skirta
valstybės
ir
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, o 13 –
fiziniams asmenims.
Per pirmuosius šešis mėnesius VDAI atliko 26
duomenų valdytojų veiklos tyrimus. Iš jų 7
atvejais pažeidimų nebuvo nustatyta. Kitais
atvejais VDAI skyrė 1 baudą, 16 nurodymų bei 4
rekomendacijas.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija
viešai
konsultacijai
pateikė
asmens
duomenų
saugumo priemonių ir rizikos
vertinimo gaires

VDAI viešai konsultacijai pateikė asmens
duomenų
saugumo
priemonių
ir
rizikos
vertinimo gaires.

Data
Gairės išleistos: 2019 m.
rugpjūčio 9 d.

Nuorodos
VDAI pranešimas
spaudai

Šios gairės yra išleidžiamos atsižvelgiant į BDAR
numatytą
reikalavimą
užtikrinti
tinkamas
technines bei organizacines priemones tam, kad
būtų
garantuojamas
atitinkamas
asmens
duomenų saugumo lygis.
Gairės yra parengtos atsižvelgiant į Europos
Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros
(ENISA) rekomendacijas bei atitinkamus ISO
standartus.
Gairėse nurodomos specifinės techninės bei
organizacinės priemonės, kurios turėtų būti
įdiegtos duomenų valdytojų bei tvarkytojų,
atsižvelgiant į rizikos lygį. Rizikos lygis yra
nustatomas pagal Gairėse nurodomą procedūrą
kiekvieno
valdytojo/tvarkytojo.
Gairėse
nurodomi trys rizikos lygiai (žemas, vidutinis,
aukštas), iš kurių kiekvienam yra priskirtos
techninės bei organizacinės priemonės, kurias
duomenų
valdytojai
bei
tvarkytojai
turi
įgyvendinti.
Gairės buvo pateiktos viešai konsultacijai iki
2019 m. rugsėjo 30 d. Galutinė Gairių versija
turėtų būti priimta iki metų pabaigos.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

VDAI atliko planuotus viešbučių
tyrimus dėl asmens duomenų
tvarkymo registracijos tikslu

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija
paskelbė savo tyrimų dėl viešbučių atliekamo
klientų asmens duomenų tvarkymo bei duomenų
kiekio
mažinimo
principo
įgyvendinimo
apibendrinimą.

Data
2019 m. rugsėjo 26 d.

Nuorodos
VDAI pranešimas
spaudai

Tyrimo metu, atsižvelgiant į tvarkomų asmens
duomenų apimtį, buvo nustatyta, kad 16 iš 18
tikrintų viešbučių įgyvendina duomenų kiekio
mažinimo principą. Taip pat buvo nustatyta, kad
2 tikrinti viešbučiai tvarko ir svečių gimimo
vietos duomenis. Kadangi viešbučiai nepateikė
argumentų
dėl
šių
duomenų
tvarkymo
būtinumo, VDAI nuomone, toks tvarkymas
neatitinka duomenų kiekio mažinimo principo.
Taip pat buvo nustatyta, kad 4 viešbučiai
pažeidė BDAR 30 straipsnyje numatytą prievolę
tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus. VDAI
nuomone, akivaizdu, kad viešbučių vykdomas
svečių
asmens
duomenų
tvarkymas
yra
reguliarus, todėl viešbučiai negali naudotis
išimtimi, numatyta BDAR 30 str. 5 dalyje.
VDAI nurodė viešbučiams pašalinti nustatytus
pažeidimus. Vienam viešbučiui buvo pateikta
rekomendacija patikslinti duomenų tvarkymo
veiklos įrašus
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Apie Eversheds Saladžius
Advokatų kontora Eversheds Saladžius yra tarptautinio advokatų kontorų tinklo Eversheds Sutherland Limited narė.
Eversheds Sutherland Limited - vienas didžiausių kontorų tinklų pasaulyje, kuris teikia pilnos apimties verslo teisės paslaugas.
Kontorų tinklą sudaro 69 biurai, įsikūrę didžiausiuose Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Artimųjų Rytų, Azijos ir Afrikos miestuose. Būdami pasaulinio
Eversheds Sutherland Limited tinklo dalimi ir bendradarbiaudami su mūsų specialistais kitose jurisdikcijose, suteikiame pridėtinę vertę verslui – kompleksinį ir
strategišką iškilusių iššūkių sprendimą, veikiantį „vieno langelio“ principu. Konsultuojame Lietuvos ir užsienio įmones, finansų įstaigas, valstybinės valdžios ir
savivaldos institucijas. Esame aukščiausios kvalifikacijos profesionalai, atsižvelgiantys į kiekvieno kliento individualius poreikius, verslo specifiką ir darbo
principus. Mūsų darbo su klientais stilius – išskirtinis, nes dirbame drauge su jais. Jūsų verslo lūkesčių įgyvendinimą bei sėkmę laikome savo sėkme. Geri
santykiai su klientais mums tokie pat svarbūs, kaip ir teikiamų paslaugų kokybė.

Išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

Rimtis Puišys
Partneris
el. p.: rimtis.puisys@eversheds.lt
Tel.: +370 5 239 2391

Linas Mockevičius
Advokato padėjėjas
el. p.: linas.mockevicius@eversheds.lt
Tel.: +370 5 239 2391

Advokatų kontora Eversheds Saladžius
Verslo centras Victoria (12a.)
J. Jasinskio g. 16B
LT-03163 Vilnius
+370 5 239 2391
www.eversheds-sutherland.com
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