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Kodėl tai svarbu? 
Kad Jūsų bendrovės ar įstaigos darbuotojai žinotų, ką turi padaryti dėl ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento. Tai – nauji reikalavimai, 

kaip rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie žmones Europos Sąjungoje. 
 

Ar man tai reikalinga? 

Taip, jeigu Jūsų bendrovė ar įstaiga renka, naudoja ar saugo bet kokią informaciją apie klientus, darbuotojus, tarnautojus, piliečius, reklamos 

adresatus, interneto puslapio lankytojus, interesantus, pacientus, studentus, kitus žmones ar naudoja vaizdo kameras. 
 

Kokia rizika? 

Baudos iki 20 milijonų eurų arba 4% metinės pasaulinės apyvartos. Jos gali būti taikomos nuo 2018 m. gegužės 25 d. 
 

Kas turėtų dalyvauti? 
Vadovai, duomenų apsaugos pareigūnai ir įgaliotiniai, IT, informacijos saugos, personalo valdymo, teisės, rinkodaros, buhalterijos, apsaugos, 

klientų aptarnavimo skyrių žmonės. 
 

Kuo mokymai naudingi? 
Tai – visa svarbiausia informacija per pusdienį. Rekomendacijos ir realūs pavyzdžiai, o ne įstatymų teorija. Atsakymai į Jūsų klausimus, o ne 

paskaitos dėstymas. 
 

Apie ką mokymai? 

1. ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: kokios svarbiausios naujovės? ką reikia padaryti iki 2018 m.? 

2. Duomenų apsaugos atitikties auditas: kokie jo tikslai ir nauda? Kaip jį atlikti? 

3. Reikalavimai sutikimams dėl duomenų tvarkymo: kokie sutikimai bus laikomi negaliojančiais? Kada sutikimo nereikia? 

4. Duomenų apsaugos pareigūnas: kaip paskirti tinkamą pareigūną? Ką jis turi daryti? Darbuotojas ar išorės paslaugų teikėjas? 

5. Pranešimai apie duomenų saugumo pažeidimus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir nukentėjusiems žmonėms 

6. Žmonių informavimas apie jų duomenų naudojimą: kokią informaciją reikia pateikti? Kokiu būdu ir kada? 

7. Teisė į duomenų perkeliamumą: kokius duomenis reikės išeksportuoti žmonėms jų prašymu? Kokiu formatu? 

8. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kada ir kaip jis turi būti atliekamas? Kada reikia konsultuotis su priežiūros institucija? 

9. Data protection by design and by default: kokius reikalavimus turi atitikti kuriamos ir naudojmos IT sistemos, įrenginiai, procesai? 

10. Baudos iki 20 mln. eurų: kaip valdyti jų riziką? kaip švelninama atsakomybė? kokias procedūras įdiegti bendrovėje ar įstaigoje? 
 

Kiek laiko trunka? 
4,5 valandos. 
 

Kiek kainuoja? 
EUR 800 + PVM. 
 

Kas lektorius? 

 

Dr. Julius Zaleskis – Dataprotection.lt vadovas, Vilniaus universiteto lektorius ir advokatas. 

Nuo 2008 m. konsultuoja didžiausias Lietuvos ir pasaulio bendroves visais duomenų apsaugos klausimais. Atstovauja 
bendroves ir įstaigas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir teismuose. Vedė daugiau nei 25 mokymų verslui, 
valstybės institucijoms, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitais 
duomenų apsaugos klausimais. Dėsto duomenų apsaugos teisės dalyką Vilniaus universitete. Duomenų apsaugos 
klausimais paskelbė 5 publikacijas ir daugiau nei 10 ekspertinių komentarų žiniasklaidoje. Kaip nacionalinis ekspertas 
rengė Europos Komisijos ir Europos Tarybos studijas, stažavosi Britų tarptautinės ir lyginamosios teisės institute. 
Daugiau informacijos: https://www.dataprotection.lt/kompetencija.  
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