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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena
ePrivatumo reglamento eiga

Aprašymas
Nepaisant
nuolatinių
ES
Tarybai
pirmininkaujančios Suomijos pastangų priimant
ePrivatumo reglamentą, Tarybos Nuolatinių
atstovų komitetas (COREPER) 2019 m. lapkričio
22 d. atmetė paskutinę teksto redakciją. ES
valstybėms narėms nesutarus dėl bendros
pozicijos, Vidaus rinkos komisaras 2019 m.
gruodžio 3 d. paskelbė, kad Europos Komisija
pateiks naują pasiūlymą, kuris turėtų būti
svarstomas Kroatijos pirmininkavimo laikotarpiu,
prasidėjusiu 2020 m. sausio 1 d.

Data
Tebevykstantis

Primename,
kad
ePrivatumo
reglamentą
Europos Komisija pasiūlė 2017 m. sausio mėn.
Tų metų spalį Europos Parlamentas sutarė dėl
derybinės pozicijos. Vis dėlto, diskusijos tarp ES
telekomunikacijų ir informacijos darbo grupės ir
skirtingų ES valstybių narių ES Taryboje nuo pat
pradžių vyko lėtai, ir tai atspindi skirtingas
valstybių narių nuomones bei prioritetus tam
tikrais reglamento pasiūlymo aspektais. Nuo
liepos (pagal įprastą šešių mėnesių rotaciją) ES
Tarybai pirmininkaujanti Suomija, siekdama
pagreitinti
diskusijas, buvo pateikusi keletą
kompromisinių tekstų projektų.
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Nuorodos
2019 m. spalio 4 d.
Reglamento tekstas (anglų
kalba)
2019 m. spalio 17 d.
Reglamento tekstas (anglų
kalba)
2019 m. lapkričio 8 d.
Reglamento tekstas (anglų
kalba)
2019 m. lapkričio 27 d. ES
Tarybos pažangos ataskaita
(anglų kalba)
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Vis dėlto, Nuolatinių atstovų taryba lapkričio 22
d. atmetė vėliausią ES Tarybos siūlymą
argumentuodama, jog valstybės narės nerado
bendros pozicijos, nepaisant daugiau nei dvejus
su puse metų trukusių derybų.

Lapkričio 27 d. ES Tarybos paskelbtoje pažangos
ataskaitoje
patvirtinta,
kad
ES
Tarybai
pirmininkaujanti Suomija pateikė kompromisinį
tekstą Nuolatinių atstovų tarybai, siekdama
pasiūlyti Europos transporto, telekomunikacijų ir
energetikos tarybai („TTE Taryba“) 2019 m.
gruodžio 3 d. priimti bendrą poziciją. Pateiktas
pasiūlymas, vis dėlto, nesulaukė pakankamo
palaikymo
Nuolatinių
atstovų
taryboje
(COREPER). Tarp valstybių narių daugiausia
diskusijų kilo dėl slapukų uždangų (cookie wall)
naudojimo, atvejų, kuriais naršyklės nustatymai
būtų laikomi pakankamu sutikimu dėl slapukų,
metaduomenų
tvarkymo
reikalavimų,
elektroninių ryšių duomenų tvarkymo ribojant
prieigą prie vaikų išnaudojimo įrašų bei siekiant
užkirsti kelią kitiems sunkiems nusikaltimams,
ypač terorizmui.
Tuo tarpu rinka nekantriai laukia naujų žinių dėl
reglamento priėmimo Kroatijos pirmininkavimo
laikotarpiu.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

ESTT
išaiškino,
kad
slapukų
įdiegimui būtinas aktyvus interneto
naudotojų sutikimas

Byloje
C-673/17
Bundesverband
der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
- Verbraucherzentrale Bundesverband eV v
Planet49 GmbH, Europos Sąjungos Teisingumo
Teismas (ESTT) išaiškino, kad iš anksto
pažymėti langeliai nėra tinkamas „sutikimas“
įdiegti slapukus, o slapukų įdiegimui būtinas
aktyvus interneto naudotojo sutikimas.
Daugiau
informacijos
straipsnyje (anglų k.).

Europos
duomenų
apsaugos
priežiūros
pareigūnas
(EDAPP)
sukūrė viešam naudojimui taikomą
internetinių
svetainių
įrodymų
rinkimo
įrankį
(en.
Website
Evidence Collector)

rasite

Data

Nuorodos

2019 m. spalio 1d.

ESTT sprendimas

2019 m. spalio 4d.

Pranešimas spaudai
(anglų k.)

pridedamame

Europos
duomenų
apsaugos
priežiūros
pareigūnas (EDAPP) sukūrė viešam naudojimui
taikomą atvirojo kodo programinės įrangos
internetinių svetainių įrodymų rinkimo įrankį
(Website Evidence Collector), kuris palengvins
internetinių svetainių privatumo patikrinimą jį
automatizuojant.
Šis įrankis renka informaciją apie asmens
duomenų tvarkymą, įskaitant informaciją apie
naudojamus slapukus bei trečiosioms šalims
teikiamas prieigos prie duomenų užklausas.

Priemonės
tikslas
suteikti
duomenų
valdytojams, duomenų apsaugos pareigūnams ir
galutiniams vartotojams galimybę suprasti,
kokia
informacija
tvarkoma
apsilankius
svetainėje.
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Vaizdo
stebėjimo
sistemos
įrengimas siekiant slaptai stebėti
vagystes darbo vietoje nepažeidė
darbuotojų privatumo

Byloje López Ribalda ir kt. prieš Ispaniją
(paraiškos Nr. 1874/13 ir 8567/13) EŽTT
nusprendė, kad vaizdo stebėjimo sistemos
įrengimas, slaptai stebint vagystes darbo
vietoje, nepažeidė darbuotojų teisių į privatumą
pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 8
straipsnį. Europos Žmogaus Teisių Teismo
Didžioji kolegija panaikino ankstesnį kolegijos
sprendimą, taip patvirtindama, kad Ispanijos
teismai teisėtai rėmėsi slapta darytų vaizdo
įrašų
medžiaga,
spręsdami
dėl
vagystes
įvykdžiusių darbuotojų atleidimo teisėtumo.

Europos
duomenų
apsaugos
valdyba (EDAV) patvirtino BDAR
teritorinio taikymo gaires

EDAV patvirtino galutines gaires dėl BDAR 2019 m. lapkričio 12d.
teritorinio taikymo. Gairėmis siekiama sukurti
nuoseklų požiūrį į BDAR taikymą visoje Europos
Sąjungoje.
Gairėmis
įtvirtintos
taisyklės,
paaiškinančios BDAR nuostatas, ir skirtos
įvertinti, ar duomenų valdytojo ir duomenų
tvarkytojo veikla patenka į BDAR taikymo
apimtį. Taip pat, gairėse aptariama neįsteigtų ES
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų,
padėtis.

2019 m. spalio 17d.
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Nuorodos
EŽTT sprendimas (anglų
k.)

EDAV gairės (anglų k.)
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Generalinis
advokatas
pateikia
išvadą byloje Schrems II dėl
standartinių
sutarčių
sąlygų
galiojimo

Generalinis advokatas (GA) pateikė savo
nuomonę byloje Schrems II. GA nuomone,
„Schrems II“ byloje nagrinėjami klausimai
neturėtų įtakoti ES Komisijos patvirtintų
standartinių sutarčių sąlygų galiojimo. Nors GA
nuomonė nėra privaloma teismui, iš jos dažnai
galima numanyti ir galutinį Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimą.

Data
2019 m. gruodžio 19d.

Nuorodos
Eversheds Sutherland
straipsnis (anglų k.)

Apibendrinant GA poziciją:
• klausimai, kuriuos Airijos aukščiausiasis
teismas pateikė ESTT, neturėtų turėti įtakos
Europos Komisijos sprendimo 2010/87/ES dėl
standartinių
sutarčių
sąlygų,
galiojimui;
• standartinių sutarčių sąlygos pateikia tinkamą
mechanizmą asmens duomenų perdavimui
tarptautiniu mastu;
• kai remiamasi standartinių sutarčių sąlygomis
asmens duomenų perdavimui į trečiąją šalį,
duomenų valdytojai ir priežiūros institucijos
privalo sustabdyti arba uždrausti perdavimą, jei
duomenų gavėjas toje trečiojoje šalyje negali
laikytis
standartinių
sutarčių
sąlygų
dėl
įpareigojimų,
kuriuos
nustato
tos
šalies
įstatymai; ir
• ESTT neturėtų spręsti dėl Privatumo skydo
įtakos Schrems šioje byloje pateiktam skundui
dėl sprendimo, kuriuo patvirtintas Privatumo
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Europos Sąjungos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

skydo mechanizmas, galiojimo.
Daugiau informacijos skaitykite čia (anglų k.).
Vis dėlto, GA pateikia keletą pastabų, įskaitant
priežastis, dėl kurių jis verčia abejoti „Privacy
Shield“ sprendimo pagrįstumu.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija
(VDAI)
paskelbė
galutinę Asmens duomenų saugos
priemonių ir rizikos vertinimo
gairių versiją

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija
(VDAI) paskelbė galutinę Asmens duomenų
saugos priemonių ir rizikos įvertinimo gairių
versiją.

Data
2019 m. gruodžio 19 d.

Nuorodos
VDAI gairės

Primename, kad gairių projektas 2019 m.
rugpjūčio 9 d. buvo išleistas viešosioms
konsultacijoms. VDAI gavo nemažai pastabų iš
valstybinių institucijų, komercinių organizacijų,
asociacijų ir ekspertų. Remiantis VDAI pateikta
informacija, rengiant galutinę gairių versiją buvo
atsižvelgta į daugiau nei 60 proc. respondentų
komentarų.
Šios gairės visų pirma skirtos mažo ir vidutinio
dydžio
įmonėms,
siekiant
padėti
joms
įgyvendinti BDAR reikalavimą, kuriuo duomenų
valdytojai ir duomenų tvarkytojai turi užtikrinti
tinkamas technines ir organizacines priemones,
kad garantuotų asmens duomenų saugumo lygį.
Vis
dėlto,
kiti
subjektai,
visuomeninės
organizacijos ir fiziniai asmenys yra skatinami
naudotis gairėmis.
Gairės buvo parengtos atsižvelgiant į Europos
Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros
„Asmens duomenų tvarkymo saugumo vadovas“
rekomendacijas, taip pat į ISO standartus ISO /
IEC 27001: 2017 ir ISO / IEC 27002: 2017.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

Gairėse nurodomi su duomenų tvarkymu
susijusios rizikos įvertinimo metodai, taip pat
atsirandančios
techninės
ir
organizacinės
priemonės, kurias reikia įgyvendinti.
Visiems duomenų valdytojams ir tvarkytojams
patartume peržiūrėti gaires ir patikrinti, ar jų
atžvilgiu
buvo
įgyvendintos
techninės
ir
organizacinės priemonės.
Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija (VDAI) tiria subjektus,
užsiimančius turto (tokio kaip
automobiliai, statybinė ar namų
apyvokos įranga ir kita) nuoma

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI)
paskelbė
tyrimų
rezultatų
santrauką
dėl
subjektų,
užsiimančių
turto
(pavyzdžiui,
motorinės transporto priemonės, statybinė ar
namų apyvokos įranga ir t.t.) nuoma, siekiant
įvertinti subjektų atitiktį BDAR.

2019m. lapkričio 13d.

VDAI spaudos
pranešimas

Patikrinę 16 subjektų, VDAI daugiausia dėmesio
skyrė duomenų minimizavimo principo laikymosi
ir asmens duomenų tvarkymo skaidrumo
tyrimams.
Buvo nustatyta, kad tik 8 iš 16 subjektų laikosi
duomenų minimizavimo principo. Kitais atvejais
taip pat nustatyta neatitikimų, pavyzdžiui, kai
tiriamos įmonės rinko duomenis apie klientų
kreditingumą,
neatsižvelgdamos
į
mažą
nuomojamo turto vertę arba išankstinį nuomos
mokestį.
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Lietuvos naujienos
Naujiena

Aprašymas

Data

Nuorodos

VDAI mano, kad viso vairuotojo pažymėjimo
kopijos
tvarkymas
nuomojant
motorinę
transporto priemonę yra perdėtas, nes būtų
pakakę, jei automobilių nuomos įmonė gautų ir
saugotų tik tam tikrą vairuotojo pažymėjime
pateiktą informaciją (pvz. asmens vardas,
pavardė, asmens kodas).
Buvo nustatyta, kad tik 2 iš 16 subjektų laikosi
skaidrumo
principo.
Pavyzdžiui,
duomenų
subjektams buvo pasakyta apie tam tikrą
duomenų tvarkymą, kuris iš tikrųjų nebuvo
atliekamas.
Taip pat nustatyta, kad kai kurios įmonės
klaidino duomenų subjektus prašydamos jų
sutikimo, kai jų duomenys buvo faktiškai
tvarkomi kitais teisiniais pagrindais. VDAI
nuomone, nukreipimas į privatumo politiką,
esančią internetinėje svetainėje, nėra laikomas
pakankamai
teisingu
informavimu,
kai
duomenys gaunami iš duomenų valdytoją
lankančio kliento, nes informacija duomenų
subjektui turėtų būti suteikta tuo metu, kai
asmens duomenys yra gaunami.
VDAI įpareigojo audituotas įmones pašalinti
nustatytus pažeidimus. Dėl nustatytų pažeidimų
sankcijos nebuvo paskirtos.
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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

Akvilė Jurkaitytė
Teisininkė
el. p.: akvile.jurkaityte@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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