
Ar aš turiu teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi
mano duomenys?

Jūs turite teisę bet kada dėl pagrįstų ir teisėtų
priežasčių nesutikti, kad būtų tvarkomi su jumis
susiję duomenys.

Jūs taip pat turite teisę iš anksto būti informuotas,
kai jūsų asmens duomenys atskleidžiami
trečiosioms šalims pirmą kartą arba kai trečiosios
šalys ketina panaudoti juos tiesioginės rinkodaros
tikslais. Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų
duomenys būtų taip atskleisti arba naudojami.

Ką daryti iškilus problemai?

· Pirmiausia pasinaudokite savo teisėmis
Bendrijos institucijoje ar įstaigoje, atsakingoje
už duomenų tvarkymą.

· Jei negaunate jokio atsakymo arba jis jūsų
netenkina, kreipkitės į atitinkamos institucijos
ar įstaigos duomenų apsaugos pareigūną (duo-
menų apsaugos pareigūnų sąrašas pateikiamas
Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūno interneto svetainėje, žr. toliau).

· Jūs taip pat galite pateikti skundą Europos duo-
menų apsaugos priežiūros pareigūnui, kuris
išnagrinės jūsų prašymą ir imsis reikiamų prie-
monių.

· Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūno sprendimai gali būti skundžiami
Europos Bendrijų Teisingumo Teismui.

Išsamesnė informacija:

www.edps.eu.int

Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnas
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PAGRINDINĖS SĄVOKOS

• Asmens duomenys
Tai bet kuri informacija, susijusi su asmeniu,
kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, ypač
pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens
kodas. Tai gali būti, pavyzdžiui, vardas ir
pavardė, gimimo data, telefono numeris,
biometriniai duomenys, medicininiai duomenys,
profesinė informacija ir pan.

• Tvarkymas
Bet kuris su asmens duomenimis atliekamas
vienkartinis ar daugkartinis veiksmas: rinkimas,
užrašymas, keitimas, paieška, atskleidimas ir pan.

• Duomenų valdytojas
Bendrijos institucija ar įstaiga (pavyzdžiui,
Komisija, Parlamentas, Taryba ar agentūra)
arba Generalinis direktoratas, skyrius ar bet
kuris kitas organizacinis vienetas, kuris savo
nuožiūra nustato asmens duomenų tvarkymo
tikslus ir priemones.

JŪSŲ TEISĖS

Ar aš turiu teisę žinoti, ar Bendrijos institucija
arba įstaiga tvarko su manimi susijusius
duomenis?

Taip. Duomenų valdytojas iš anksto arba tada, kai tik
užregistruojami duomenys, privalo suteikti duomenų
subjektams informaciją apie:

– duomenų valdytojo tapatybę,
– tvarkymo tikslą,
– duomenų gavėjus,
– duomenų subjektų teises.

Ar aš turiu teisę patikrinti, kurios institucijos
tvarko su manimi susijusius duomenis?

Duomenų valdytojas jums turi nemokamai:

– leisti susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir tam
tikra su tvarkymu susijusia informacija,

– ištaisyti netikslius ar neišsamius duomenis,
– sustabdyti duomenų, kurių tikslumas yra ginčyti-

nas, tvarkymo veiksmus,
– ištrinti duomenis, kurių tvarkymas yra neteisėtas,
– pranešti trečiajai šaliai, kuriai buvo atskleisti duo-

menys, apie jūsų duomenų ištrynimą, ištaisymą ar
sunaikinimą.

Reglamentas (EB) Nr. 45/2001
Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 (OL L 8, 2001 1 12),
numatančiu teisinę asmens duomenų tvarkymo
Bendrijos institucijose ir įstaigose sistemą,
įgyvendinamas EB Sutarties 286 straipsnis.

Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnas
Europos duomenų priežiūros pareigūnas –
nepriklausoma priežiūros institucija – stebi Reglamento
(EB) Nr. 45/2001 ir visų kitų Bendrijos aktų,
reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, vykdymą
ir užtikrina jų taikymą.
Jis konsultuoja Bendrijos institucijas ir įstaigas bei
duomenų subjektus visais su asmens duomenų
tvarkymu susijusiais klausimais.

Duomenų apsaugos pareigūnai
Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 nustatyta, kad
kiekvienoje Bendrijos institucijoje ar įstaigoje turėtų
būti duomenų apsaugos pareigūnas. Šie duomenų
apsaugos pareigūnai užtikrina, kad reglamentas būtų
taikomas ir kad duomenų tvarkymas neturėtų
neigiamos įtakos duomenų subjektų teisėms ir laisvėms.
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