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ŠIAULIŲ EVANGELIKŲ LIUTERONŲ PARAPIJOS 
ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLĖS 

 
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS  
 
1. 1. Šiaulių evangelikų liuteronų parapijos (toliau – Parapija) asmens duomenų apsaugos taisyklių 
(toliau – Taisyklės) tikslas – priemonių ar būdų rinkinys, kuriuo Šiaulių evangelikų liuteronų 
parapija užtikrina asmenų duomenų apsaugą, remiantis 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 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei kitais 
Lietuvos Respublikos teisės aktais.  
1. 2. Parapija tvarko asmens duomenis tais tikslais ir pagrindais, kurie yra apibrėžti šiame dokumente 
ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios (toliau - LELB) dokumentuose.  
 
2. NAUDOJAMOS SĄVOKOS1  
 
Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio 
tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais 
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, 
psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.  
Duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys. Kitos valstybės 
ir savivaldybių institucijos ir įstaigos nėra duomenų gavėjai, kai šios institucijos ir įstaigos pagal 
konkretų užklausimą gauna asmens duomenis įstatymų nustatytoms funkcijoms atlikti  
Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos 
prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse). 
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, 
užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar 
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, 
skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. 
Duomenų tvarkytojas – juridinis ar fizinis (kuris nėra duomenų valdytojo darbuotojas) asmuo, 
duomenų valdytojo įgaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo 
tvarka gali būti nustatyti įstatymuose ar kituose teisės aktuose. 
Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens 
duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenų tvarkymo tikslus nustato įstatymai ar kiti 
teisės aktai, duomenų valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali būti nustatyti tuose įstatymuose ar 
kituose teisės aktuose.  
Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, 
religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose, sveikata, lytiniu 
gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 
Sutikimas – savanoriškas duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam 
žinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi būti išreikštas aiškiai – rašytine, 
jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai įrodančia duomenų subjekto valią. 
                                                           
1 Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas, 2 straipsnis; Redakcija: 13 - 2016.11.03 (nuo 2017.01.01) Aktuali 

 



 
 

Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus duomenų subjektą, duomenų valdytoją, 
duomenų tvarkytoją ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo 
įgalioti tvarkyti duomenis. 
 
 
3. DUOMENŲ VALDYTOJAI IR DUOMENŲ TVARKYTOJAI  
 
3.1. Šiaulių evangelikų liuteronų parapija asmens duomenų apsaugos tikslais laikoma duomenų 
valdytoju arba tvarkytoju, priklausomai nuo tvarkomų asmens duomenų pobūdžio.  
 
4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI2 
 
4.1. Asmens duomenys turi būti: 
4.1.1. renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi tikslais, nesuderinamais su 
nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis; 
4.1.2. tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;  
4.1.3. tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs 
duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas; 
4.1.4. tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; 
4.1.5. saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to 
reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; ilgiau asmens duomenis 
galima saugoti tik LELB dokumentuose nurodytais tikslais ir ne ilgesniam nei tai būtina laikotarpiui, 
taip pat archyvavimo viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų, statistiniais tikslais, 
įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, siekiant apsaugoti duomenų subjekto 
teises ir laisves. 
4.1.6. tvarkomi pagal šiame dokumente ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose 
įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. 
4.2. Asmens duomenys, surinkti kitais tikslais, gali būti tvarkomi statistikos, istoriniais ar mokslinio 
tyrimo tikslais tik įstatymų nustatytais atvejais, kai įstatymuose nustatytos tinkamos duomenų 
apsaugos priemonės. 
4.3. Asmens duomenys turi būti laikomi saugiai, t.y. tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas 
technines ar materialias priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant 
apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, taip pat nuo 
netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 
4.4.Asmens duomenys nėra perduodami užsienio šalims. Tuo atveju, jei toks poreikis atsirastų, 
asmens duomenys gali būti perduodami užsienio šalims tik esant asmens aiškiam raštiškam asmens 
duomenų subjekto sutikimui ir tik konkrečiu tikslu. 
 
5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO PAGRINDAI  
 
5.1. Parapija, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, 
susijusiais su asmens duomenų apsauga bei nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bendruoju duomenų 
apsaugos reglamentu.  
 
5.2. Parapija renka ir tvarko asmens duomenis: 

                                                           
2 Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas, 3 straipsnis; Redakcija: 13 - 2016.11.03 (nuo 2017.01.01) Aktuali 

 



 
 

5.2.1. tik kai duomenų subjektas yra davęs sutikimą, kad jos ar jos asmens duomenys būtų tvarkomi 
vienu ar keliais konkrečiais tikslais;  
5.2.2. kai tvarkyti duomenis būtina, siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas;  
5.2.3. įgyvendinant teisines prievoles  
5.2.4. kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais;  
5.2. 5. Ypatingų asmens duomenų tvarkymas laikantis visų būtinų saugumo priemonių leistinas tik 
pakrikštytų asmenų (Parapijos narių) atžvilgiu, įskaitant asmenis, kurie pagal Parapijos vidinę tvarką 
padarė pareiškimą dėl išstojimo iš parapijos (buvę Parapijos nariai), taip pat asmenų, kurie nuolat 
palaiko ryšį su Parapija ir prisideda prie Parapijos tikslų įgyvendinimo. Šie duomenys negali būti 
atskleisti už Parapijos ribų be duomenų subjekto rašytinio sutikimo.  
 
6. ATSKIRŲ ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ GRUPIŲ DUOMENŲ TVARKYMO 
NUOSTATOS 
 

Siekdama visapusiškai apsaugoti ir teisėtai ir tinkamai tvarkyti Parapijos veikloje 
dalyvaujančių asmenų asmens duomenis, siekiant įgyvendinti Parapijos bei LELB misiją ir tikslus, 
išskiriamos keturios tokių asmenų grupės, kurių atžvilgiu taiko atitinkamus asmens duomenų 
tvarkymo pagrindus bei duomenų tvarkytojo bei valdytojo teises ir pareigas: 

- parapijos nariai bei asmenys, kurie dalyvauja bažnyčios veikloje dėl jos siekiamų tikslų 
įgyvendinimo; 

- parapijos dvasininkai ar kandidatai į dvasininkus; 
- parapijos ir jai priklausančių juridinių asmenų bei jos narių – vietinių bendruomenių 

darbuotojai, kitais teisiniais pagrindais dirbantys ar teikiantys paslaugas bei atliekantys 
įvairius darbus asmenys; 

- visi kiti asmenys, palaikantys su Parapija ryšius ar dalyvaujantys jos veikloje bet kokiu 
kitu teisėtu pagrindu. 

 
6.1. Nuostatos dėl parapijos narių bei asmenų, kurie dalyvauja Parapijos veikloje dėl jos 
siekiamų tikslų įgyvendinimo, asmens duomenų tvarkymo  
6.1.1. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai  
6.1.1.1. Parapija, kaip duomenų valdytojas, tvarko asmens duomenis, įskaitant ir ypatingus asmens 
duomenis, esamus ir buvusius Parapijos narius bei kitus fizinius asmenis, kurie, nors ir nebūdami 
Parapijos nariai, dalyvauja įgyvendinant Parapijos tarnystės tikslus. Vadovaujantis šiais teisiniais 
pagrindais:  
6.1.1.1.1. kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įgyvendinti Parapijos teisę tvarkytis 
pagal savo nuostatas; 
6.1.1.1.2. kai tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma 
teisinė prievolė;  
6.1.1.1.3. kai tvarkyti asmens duomenis būtina, siekiant apsaugoti asmenis ir teisėtus interesus;  
6.1.1.1.4. kai asmens duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais, mokslinių, istorinių tyrimų arba 
statistikos tikslais.  
6.1.2. Duomenų valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos  
6.1.2.1. Parapija renka ir toliau išvardijamais tikslais naudoja šiuos šiai grupei priklausančių asmenų 
asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kita turima kontaktinė informacija. 
6.1.2.2. Asmens duomenys turi būti tvarkomi užtikrinant duomenų subjektų teises ir teisėtus 
Parapijos interesus, vadovaujantis LELB teisės nuostatomis.  
6.1.2.3. Asmens duomenys gali būti tvarkomi centralizuotai be atskiro duomenų subjekto sutikimo.  
6.1.2.4. Šios kategorijos asmens duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, gali būti 
naudojami tik LELB teisėje nurodytiems tikslams ir tik vidiniam Parapijos naudojimui. Jokia trečioji 



 
 

šalis negali gauti šių duomenų be rašytinio duomenų subjekto sutikimo, išskyrus 6.1.2.4 punkte 
nustatytą atvejį.  
6.1.2.5. Tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, 
gali būti perduodami be duomenų subjekto rašytinio sutikimo tarp bendruomenių, įskaitant ir esančių 
kitose Europos Sąjungos valstybėse ar trečiosiose šalyse, laikantis LELB teisės nuostatų.  
6.1.2.6. Šios kategorijos asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi neribotą laiką.  
6.1.2.7. Duomenų valdytojas privalo su šios kategorijos asmenimis susijusiuose dokumentuose 
įrašyti tokius žodžius: „Aš, pasirašęs (-iusi) šiame dokumente, patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) 
su Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo Šiaulių evangelikų liuteronų parapijoje taisyklėse (toliau 
- Taisyklėse) nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus 
duomenis ir duomenų subjekto teisėmis ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami 
Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais tikslais ir pagrindais.“ 
 
 
6.2. Nuostatos dėl parapijos dvasininkų ar kandidatų į dvasininkus asmens duomenų 
tvarkymo   
6.2.1. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai  
6.2.1.1.Parapija, kaip asmens duomenų valdytojas, tvarko asmens duomenis, taip pat ir ypatingus 
asmens duomenis, tarnaujančių dvasinėje tarnystėje asmenų, vadovaujantis LELB nuostatomis. 
Parapija tvarko asmens duomenis LELB teisės nuostatas atitinkantiems tikslams, vadovaujantis šiais 
teisiniais pagrindais:  
6.2.1.1.1. kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įgyvendinti Parapijos teisę tvarkytis 
pagal savo nuostatas;  
6.2.1.1.2. kai tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma 
teisinė prievolė; 
6.2.1.1.3.  kai tvarkyti asmens duomenis būtina, siekiant apsaugoti asmenis ir teisėtus interesus; 
6.2.1.1.4. kai asmens duomenys tvarkomi archyvavimo, istorinių bei kitų mokslinių tyrimų, taip pat 
statistiniais tikslais.  
 

6.2.2. Duomenų valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos  
6.2.2.1. Parapija renka ir toliau išvardijamais tikslais naudoja šiuos šiai grupei priklausančių asmenų 
asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, išsilavinimas, darbo patirtis, adresas ir kita turima 
kontaktinė informacija. Vadovaujantis LELB teise duomenų valdytojas turi ir išsaugo teisėtą 
interesą tvarkyti šiuos duomenis net ir pasibaigus asmens dvasinei tarnystei, atsižvelgiant į 
galiojančias LELB teisės nuostatas.  
6.2.2.2. Asmens duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, tvarkomi ir naudojami tik 
Parapijos vidinėms reikmėms ir tik dėl LELB nuostatuose nurodytų tikslų.  
6.2.2.3. Tvarkomi šių asmenų asmens duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, yra 
gaunami iš duomenų subjektų. Iš kitų asmenų gali būti gaunami šie duomenys tik esant teisėtam 
pagrindui, kylančiam iš LELB teisės ir išskirtinai tik dėl LELB teisėje nurodytų tikslų.  
6.2.2.4. Šios kategorijos asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi neribotą laiką.  
6.2.2.5. Duomenų valdytojas privalo įrašyti į administracinius dokumentus nuo pirmojo kreipimosi 
tapti dvasininku tokį sutikimo tekstą: „Aš, pasirašęs (-iusi) šiame dokumente, patvirtinu, kad esu 
susipažinęs (-usi) su Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo Šiaulių evangelikų liuteronų parapijoje 
taisyklėse (toliau – Taisyklėse) nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, 
informacija apie tvarkomus duomenis ir duomenų subjekto teisėmis ir sutinku, kad mano asmens 
duomenys būtų naudojami Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais tikslais ir pagrindais.“ 
 



 
 

6.3. Nuostatos dėl parapijos narių – vietinių bendruomenių darbuotojų, kitais teisiniais 
pagrindais dirbančių ar teikiančių paslaugas bei atliekančių įvairius darbus asmenų asmens 
duomenų tvarkymo  
 
6.3.1. Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinai pagrindai  
6.3.1.1. Parapija yra savo darbuotojų, kitais teisiniai pagrindais dirbančių ar teikiančių Parapijai 
paslaugas ar atliekančių darbus asmenų asmens duomenų valdytojai darbo santykių, juos 
atitinkančių bei kitų teisėtais pagrindais grįstų santykių ir socialinės apsaugos duomenų tvarkymo 
tikslais:  
6.3.1.1.1. atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas darbo ar kitokio pobūdžio sutarties, 
kurios šalimi yra duomenų subjektas, vykdymui;  
6.3.1.1.2. atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant teisines ar kitokio pobūdžio 
priemones, kylančias iš sutarčių su duomenų subjektais;  
6.3.1.1.3. atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas apsaugoti asmenis, jų gyvybę, 
sveikatą bei teisėtus interesus;  
6.3.1.1.4. tais atvejais, kai duomenys tvarkomi archyvavimo, istorinių bei kitų mokslinių tyrimų, 
statistikos tikslais, jie turi būti proporcingi siekiamam tikslui ir nepažeisti esminių teisės į duomenų 
apsaugą nuostatų.  
6.3.1.2. Ypatingi asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisėtu pagrindu tiek, kiek tai reikalinga 
tinkamai vykdyti duomenų tvarkytojo prievoles bei duomenų subjekto teises socialinės apsaugos, 
darbo teisės, sveikatos apsaugos ir kitose srityse.  
 

6.3.2. Duomenų valdytojo ir tvarkytojo teisės bei pareigos  
6.3.2.1. Tvarkomi subjektų asmens duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, negali būti 
atskleisti trečiosioms šalims ar kitiems gavėjams, nebent duomenų subjektas yra davęs rašytinį 
sutikimą. Ši nuostata netaikoma, kai asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka teikiami valdžios 
institucijoms.  
6.3.2.2. Duomenų valdytojas, kai jis yra duomenų subjekto darbdavys, turi teisę teikti šią subjekto 
asmeninę informaciją trečiosioms šalims: pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, gimimo datą, darbo 
vietą, paslaugų ar darbo pobūdį, darbui vykdyti turimus kontaktinius duomenis. Valdytojas gali teikti 
tik tiek šio pobūdžio informacijos, kiek tai yra būtina ir kiek tai yra susiję su duomenų subjekto 
darbo pareigų atlikimu.  
6.3.2.3. Šios kategorijos asmens duomenų saugojimo ir tvarkymo trukmė nustatoma vadovaujantis 
teisės aktais.  
6.3.2.4. Duomenų valdytojas privalo darbo ar kitokio pobūdžio sutartyse su duomenų subjektu, 
reikalingose atliktus sutartus darbus ar paslaugas teisės aktų numatytais pagrindais, įrašyti tokius 
žodžius: „Aš, pasirašęs (-iusi) šiame dokumente, patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Asmens 
duomenų apsaugos ir tvarkymo Šiaulių evangelikų liuteronų parapijoje taisyklėse (Taisyklėse) 
nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus duomenis ir 
duomenų subjekto teisėmis ir sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami Taisyklėse ir 
teisės aktuose nustatytais tikslais ir pagrindais.“   
6.3.2.5. Duomenų valdytojas iš duomenų subjekto nereikalauja asmens kodo, išskyrus tuos atvejus, 
kai ši informacija yra būtina pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus.  
 
6.4. Nuostatos dėl visų kitų asmenų, palaikančių su Parapija ryšius ar dalyvaujančių jos 
veikloje bet kokiu kitu teisėtu pagrindu, asmens duomenų tvarkymo  
 

6.4.1. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas  



 
 

6.4.1.1. Šios kategorijos asmens duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, tvarkomi 
siekiant Parapijos sielovadinių, socialinių, švietimo ir ugdymo, bendruomenės veiklos organizavimo 
tikslų bei vadovaujantis šiais teisiniai pagrindais:  
6.4.1.1.1. kai duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar 
keliais konkrečiais tikslais;  
6.4.1.1.2. kai asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant įgyvendinti Parapijos tikslus;  
6.4.2. Duomenų valdytojo ir tvarkytojo teisės ir pareigos  
6.4.2.1.  Parapija renka ir toliau išvardijamais tikslais naudoja šiuos šiai grupei priklausančių asmenų 
asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, kita turima kontaktinė informacija. 
6.4.2.2. Jei asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra duomenų subjekto sutikimas ir nėra kitų 
aplinkybių, aiškiai patvirtinančių, jog asmuo davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, asmens 
duomenys, įskaitant ir ypatingus asmens duomenis, gali būti tvarkomi tik esant rašytiniam duomenų 
subjekto sutikimui ir tik tokia apimtimi bei tikslais, kurie yra nurodyti rašytiniame sutikime.  
6.4.2.3. Duomenų valdytojas užtikrina apsaugą jam pateiktiems asmens duomenims, įskaitant jų 
neviešinimą, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas yra davęs rašytinį sutikimą viešinti jo asmens 
duomenis.  
6.4.2.4. Duomenų valdytojas tvarko tik tuos asmens duomenis ir tik tokiais tikslais, kuriems 
duomenų subjektas yra davęs sutikimą.  
6.4.2.5. Valdytojas turi teisę subjekto asmens duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokiu atveju, 
kai duomenų subjektas tam yra davęs aiškų sutikimą.  
6.4.2.6. Valdytojas tvarko asmens duomenis tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas asmens duomenų 
tvarkymo tikslams pasiekti.  
6.4.2.7. Duomenų valdytojas privalo sutartyse ar bet kokio pobūdžio dokumentuose su duomenų 
subjektu, įrašyti tokius žodžius: „Aš, pasirašęs (-iusi) šiame dokumente, patvirtinu, kad esu 
susipažinęs (-usi) su Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo Šiaulių evangelikų liuteronų parapijoje 
taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatytais asmens duomenų tvarkymo tikslais, pagrindais, 
informacija apie tvarkomus duomenis ir duomenų subjekto teisėmis ir sutinku, kad mano asmens 
duomenys būtų naudojami Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais tikslais ir pagrindais.“   
 6.4.2.8. Valdytojas iš duomenų subjekto nereikalauja asmens kodo, išskyrus tuos atvejus, kai ši 
informacija yra būtina pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus ar asmens duomenų 
tvarkymo tikslus.  
 
7. TEISĖ Į INFORMACIJĄ, SUSIJUSIĄ SU DUOMENŲ TVARKYMU3 
 
7.1. Duomenų subjektas šio įstatymo nustatyta tvarka turi teisę: 
7.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
7.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi: tvarkymo tikslai, duomenų 
gavėjai ir duomenų saugojimo laikotarpis, arba jo nustatymo kriterijai, jei tokio neįmanoma 
nustatyti,  
7.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo 
asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šio ir kitų įstatymų 
nuostatų; 
7.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.  
7.1.5. pateikti skundą priežiūros institucijai; 
7.2. Duomenų valdytojas privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti šiame straipsnyje 
nustatytas teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 
                                                           
3 Lietuvos Respublikos asmens duomenų įstatymas, 23 straipsnis; Redakcija: 13 - 2016.11.03 (nuo 2017.01.01) 

Aktuali 

 



 
 

7.3. Duomenų valdytojas turi motyvuotai pagrįsti atsisakymą vykdyti duomenų subjekto prašymą 
įgyvendinti šio įstatymo nustatytas duomenų subjekto teises. Jeigu duomenų subjekto prašymas 
išreikštas rašytine forma, duomenų valdytojas turi pateikti jam atsakymą raštu.  
7.4. Kiekvienas asmuo turi teisę asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą atstovą prašyti ir gauti 
tvarkomų asmens duomenų pažymėjimus, išrašus ar kopijas.  
 
 
 
8. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS  
 
8.1. Duomenų subjektas turi teisę paprašyti duomenų valdytojo nedelsiant ištrinti asmens duomenis, 
o duomenų valdytojas privalo ištrinti asmens duomenis be nepagrįsto delsimo esant vienai iš šių 
aplinkybių:  
8.1.1. kai asmens duomenys nebėra reikalingi tam, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami 
arba kitaip tvarkomi;  
8.1.2. kai asmens duomenų subjektas atšaukė sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas ir 
nėra kitų teisinių pagrindų duomenų tvarkymui;  
8.1.3. kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai.  
8.2. Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto 
prašymu sunaikintus asmens duomenis, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų 
neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, 
nepagrįstai didelių sąnaudų). 
8.3. Nuostatos, išdėstytos 8.1. ir 8.2. punktuose, netaikomos, jei duomenų tvarkymas yra būtinas: 1) 
siekiant pasinaudoti teise į saviraiškos ir informacijos laisvę; 2) siekiant laikytis 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; 3) archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, istorinių bei kitų mokslinių tyrimų, 
statistikos tikslais, jeigu dėl 1 papunktyje nurodytos teisės taptų neįmanoma pasiekti tvarkymo tikslų 
arba ji labai kliudytų šių tikslų siekimui; 4) siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius 
reikalavimus; 5) ir duomenys susiję su suteiktais sakramentais arba narystės įrašais. 
 
 
9. PAREIGA PRANEŠTI  
 
Duomenų valdytojas privalo nedelsdamas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto 
prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo 
veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl 
didelio duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). 
 
10. DUOMENŲ SAUGOJIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI  
 
10.1. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar 
organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą 
nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 
sunaikinimo ar sugadinimo.  
10.2. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas imasi priemonių, siekdami užtikrinti, kad bet 
kuris duomenų valdytojui arba tvarkytojui pavaldus fizinis asmuo, galintis susipažinti su asmens 
duomenimis, jų netvarkytų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas duoda nurodymus juos 
tvarkyti, nebent tas asmuo privalo tai daryti pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę. 
Duomenų valdytojas, sudarydamas rašytinę ar kitokią sutartį su fiziniu ar juridiniu asmeniu, kuris 



 
 

yra tretysis asmuo ir, vykdydamas pastarąją sutartį, gali sužinoti duomenų valdytojo tvarkomus 
duomenų subjektų asmens duomenis, privalo sudaryti su juo konfidencialumo susitarimą.  
 
11. DUOMENŲ BYLŲ, KNYGŲ IR ĮRAŠŲ SAUGOJIMAS  
 
11.1. Duomenų bylos, knygos, įrašai turi būti saugojami tam skirtoje saugioje patalpoje ar 
rakinamoje spintoje, į kurią gali patekti tik duomenų valdytojas, tvarkytojas ar jų įgalioti asmenys, 
imantis visų reikalingų priemonių, kad asmens duomenys netaptų prieinami neįgaliotiems 
asmenims.  
 
11.2. Duomenų tvarkytojas privalo užtikrinti archyvų saugumą ir duomenų prieinamumo kontrolę.  
11.2.1. Archyvas privalo turėti užrakto sistemą ir būti apsaugotas nuo vagystės ir įsilaužimo.  
11.2.2. Duomenų valdytojas, tvarkytojas ar jų įgaliotas asmuo turi užtikrinti, kad archyvas nebūtų 
prieinamas pašaliečiams.  
11.3. Skaitmeniniuose archyvuose esantys duomenys turi būti tvarkomi naudojant licencijuotą 
programinę įrangą. Prieiga prie skaitmeniniuose archyvuose esančių duomenų turi būti apsaugota 
slaptažodžiais.  
11.4. Duomenų valdytojas privalo užtikrinti siunčiamų duomenų saugumą, imdamasis visų 
priemonių, kad asmens duomenys nebūtų prieinami tretiesiems asmenims.  
11.5. Įrenginiai ir laikmenos su asmens duomenimis turi būti laikomi rakinamose patalpose ir 
apsaugoti nuo neteisėtos prieigos.  
 
12. PAREIGA PRANEŠTI APIE DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMĄ  
 
12.1.  Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša 
duomenų valdytojui.  
 
12.2. Duomenų valdytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą,  per protingą 
laikotarpį nuo tada, kai sužinojo apie pažeidimą, apie tai praneša priežiūros institucijai, nebent 
asmens duomenų saugumo pažeidimas nekeltų pavojaus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.  
 
12.3. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų subjektų 
teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas apie pažeidimą praneša asmens duomenų subjektui. 
Duomenų subjektui pranešti nereikia, jeigu įvykdomos bet kurios iš toliau išvardintų sąlygų:  
12.3.1. duomenų valdytojas tinkamai apsaugojo asmens duomenis, kurie buvo pažeisti, ir užtikrino, 
kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su asmens duomenimis, jie būtų nesuprantami, 
pavyzdžiui, užšifruoti;  
12.3.2. duomenų valdytojas ėmėsi priemonių užtikrinti, kad daugiau nebegalėtų kilti didelis pavojus 
duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;  
12.3.3. pranešimas duomenų subjektui pareikalautų neproporcingai daug pastangų. Tokiu atveju 
vietoj pranešimo duomenų subjektui apie tai viešai paskelbiama arba kitaip efektyviai 
informuojama.  
 


