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DATAISTIC – KAS TAI? 

Kas yra DATAISTIC? 

Specializuota ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) ir duomenų apsaugos teisės 
paslaugas teikianti bendrovė 

Kokias paslaugas teikia DATAISTIC? 

• Atitikties GDPR audito 

• Atitikties GDPR konsultacijų 

• Pagal GDPR reikalingų procedūrų ir kitų dokumentų rengimo 

• Duomenų apsaugos pareigūno 

• Žmonių prašymų ir pretenzijų pagal GDPR valdymo 

• Duomenų saugumo pažeidimų valdymo 

• Poveikio duomenų apsaugai vertinimo 

• Atstovavimo Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje (VDAI) ir teismuose 

• Detaliau 

Kuo ypatinga DATAISTIC kompetencija? 

• Ekspertine specializacija nuo 2008 m. 

• Pilno GDPR įgyvendinimo didelėse ir tarptautinėse bendrovėse patirtimi 

• Duomenų apsaugos teisės dalyko dėstymu Vilniaus universitete nuo 2012 m. 

• Dalyvavimu rengiant Europos tarybos ir Europos Komisijos studijas 

• Daugiau nei 60 vestų mokymų verslui 

• Vestais mokymais Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir daugiau nei 10 kitų valstybės 
institucijų 

• 7 vestomis duomenų apsaugos pareigūnų akademijomis 

• Daugiau nei 15 paskelbtų mokslinių ir praktinių publikacijų 
 
Nuo kada DATAISTIC ekspertai specializuojasi duomenų apsaugos teisės srityje? 

Nuo 2008 m. 

Kas yra DATAISTIC klientai? 

Didelės Lietuvos bendrovės bei tarptautiniai klientai. 

 

Kiek bendrovių DATAISTIC padėjo įgyvendinti GDPR? 

Daugiau nei 30 

 

Ar DATAISTIC padeda įgyvendinti GDPR tarptautinėse įmonių grupėse? 

Taip 

Kiek ekspertų DATAISTIC komandoje? 
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 Kur galima rasti daugiau informacijos? 

 Čia  
 
 

https://www.instagram.com/dataprotection.lt/
https://www.linkedin.com/company/dataprotection-lt/
https://twitter.com/DPO_lt
https://www.youtube.com/channel/UC4Ot4R0agxH813u4g-Govfg/videos
http://www.dataistic.io/
mailto:info@dataistic.io
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=dataprotection.lt&p=1
https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus?p_auth=KU7nlX7f&p_p_id=taxespayersportlet_WAR_eskisliferayportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&_taxespayersportlet_WAR_eskisliferayportlet_javax.portlet.action=search
https://www.facebook.com/dataprotection.lt/
https://www.dataistic.io/paslaugos
https://www.dataistic.io/kompetencija
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PRIEDAS 
 
2015: nacionaliniai ekspertai rengiant Europos Tarybos Studiją apie interneto filtravimo teisinį 
reguliavimą (studiją rengė Šveicarijos lyginamosios teisės institutas) 
2014: nacionaliniai ekspertai rengiant Europos Komisijos Lyginamąją studiją dėl debesų 
kompiuterijos paslaugų sutarčių (studiją rengė advokatų kontoros „DLA Piper“) 
2011-2012: nacionaliniai ekspertai kuriant Europos Komisijos Informacijos apie nesąžiningos 
komercinės veiklos reguliavimą Europos Sąjungoje bazę (sukūrė advokatų kontoros „DLA Piper“) 
 
Pranešimai 
 
2019: pranešimas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos organizuotoje tarptautinėje 
konferencijoje „ADA diena’19“ 
2018: asmens duomenų apsaugos mokymai LR užsienio reikalų ministerijos Konsulinio 
departamento supaprastinto tranzito dokumentų skyriaus darbuotojams 
2018: pranešimas Mastrichto universiteto Europos Privatumo ir Skaitmeninio saugumo centro ir 
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto organizuotuose duomenų apsaugos pareigūnų sertifikavimo 
kursuose 
2018: pranešimas diskusijoje apie asmens duomenų apsaugą ir asmenų privatumo kainą (angl. 
„What is the price of your privacy?“), organizuotoje VU Teisės fakulteto kartu su Olandijos 
Maastrichto universiteto Teisės fakultetu 
2018: seminaras Lietuvos notarų rūmams apie ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 
2018: praktiniai ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įgyvendinimo mokymai Norvegijos 
vidaus auditorių asociacijai NIRF ir Gjensidige centrinėje būstinėje 
2018: 5 duomenų apsaugos pareigūnų akademijos, kurių metu duomenų apsaugos pareigūnai 
parengiami praktinei veiklai 
2017-2018: praktiniai seminarai bendrovėms, įskaitant Gjensidige, Vinted, apie tai, kaip pasiruošti 
ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir suvaldyti rizikas 
2017-2019: praktiniai seminarai valstybėms institucijoms ir įstaigoms, įskaitant Lietuvos bankui, LR 
užsienio reikalų ministerijai, LR susisiekimo ministerijai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR 
finansų ministerijos, Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos 
valstybės kontrolei, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, LR aplinkos apsaugos agentūrai, 
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, apie tai, kaip pasiruošti ES Bendrajam duomenų 
apsaugos reglamentui ir suvaldyti rizikas 2017: 2 duomenų apsaugos pareigūnų akademijos, kurių 
metu duomenų apsaugos pareigūnai parengiami praktinei veiklai 
2017: seminaras Lietuvos IT vadovų klubui apie ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą 
2016: pranešimas apie asmens duomenų apsaugą internete, ES Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą ir JAV-Europos Sąjungos Privatumo skydo programą Amerikos prekybos rūmų Lietuvoje 
organizuotoje konferencijoje „Information Security: Risk Management & Trends“ 
2015: mokymai Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai apie asmens duomenų apsaugą 
socialiniuose tinkluose 
2014: pranešimas „Soft law šaltinių reikšmė duomenų apsaugai ir vaizdo stebėjimui“ Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos organizuotoje konferencijoje "ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 
2014: vaizdo stebėjimo teisinis reguliavimas ir kibernetinis saugumas“ 2014: pranešimas „Soft law 
šaltinių reikšmė asmens duomenų teisinei apsaugai“ Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir 
Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir organizuotoje konferencijoje „Privatumo ir asmens duomenų 
apsaugos teisinio reguliavimo pokyčiai Europos Sąjungoje“, skirtoje Lietuvos Respublikos narystės 
Europos Sąjungoje dešimtmečiui paminėti 
2013: pranešimas apie asmens duomenų apsaugą ir darbuotojų kompiuterių tikrinimą Valstybinės 
duomenų apsaugos inspekcijos organizuotoje konferencijoje „Duomenų apsaugos teisinio 
reguliavimo naujovės ir praktiniai ypatumai. Aktuali teismų praktika“ 
2013: pranešimas “Atsakomybė už netinkamą asmens duomenų tvarkymą: aktuali teismų praktika“ 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos organizuotoje konferencijoje "Duomenų apsaugos 
teisinio reguliavimo naujovės ir praktiniai ypatumai. Aktuali teismų praktika“ 

https://www.instagram.com/dataprotection.lt/
https://www.linkedin.com/company/dataprotection-lt/
https://twitter.com/DPO_lt
https://www.youtube.com/channel/UC4Ot4R0agxH813u4g-Govfg/videos
http://www.dataistic.io/
mailto:info@dataistic.io
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php?pav=dataprotection.lt&p=1
https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus?p_auth=KU7nlX7f&p_p_id=taxespayersportlet_WAR_eskisliferayportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=5&_taxespayersportlet_WAR_eskisliferayportlet_javax.portlet.action=search
https://www.facebook.com/dataprotection.lt/
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2012: seminaras apie teismų praktiką asmens duomenų apsaugos klausimais ir Europos Sąjungos 
29 straipsnio duomenų apsaugos darbo grupės nuomones ir rekomendacijas 
2012: paskaita apie asmens duomenų apsaugos reglamentavimą technologijų ir interneto amžiuje 
Europos studentų teisininkų asociacijos (ELSA) vasaros mokykloje „Internet Law“ 
2012: seminaras apie tai, kaip užtikrinti atitiktį asmens duomenų apsaugos teisei ir pasiruošti ES 
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 
 2012: pranešimas apie tai, kaip užtikrinti atitiktį asmens duomenų apsaugos teisei ir pasiruošti ES 
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui bei pranešimas apie naujųjų technologijų įtaką asmens 
duomenų apsaugos teisės reguliavimui Lietuvos verslo konfederacijos (ICC Lietuva) organizuotoje 
konferencijoje "Asmens duomenų apsaugos nulemiami iššūkiai inovatyviam verslui“ 2012: 
seminaras apie tai, kaip užtikrinti atitiktį asmens duomenų apsaugos teisei ir pasiruošti ES 
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 
2011: pranešimas apie asmens duomenų apsaugos reguliavimą Lietuvoje „DataGuidance“ 
organizuotoje tarptautinėje konferencijoje 
„5th Annual European Data Protection Intensive“ 
2011: pranešimas su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus pavaduotoja apie 
asmens duomenų apsaugą ir naująsias technologijas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 
organizuotoje konferencijoje „Asmens duomenų apsauga Lietuvoje: aktualijos, problemos, 
perspektyvos“ 
2011: pranešimas „Asmens duomenų apsaugos ypatumai sveikatos priežiūros įstaigose“ 
konferencijoje „Teisės ir praktikos aktualijos sveikatos priežiūros įstaigose“ 
2011: mokymai mokytojams apie asmens duomenų apsaugą socialiniuose tinkluose, organizuoti 
Lietuvos vartotojų instituto 
2011: pranešimas apie asmens duomenų apsaugą socialiniuose tinkluose Valstybinės duomenų 
apsaugos inspekcijos organizuotoje Europos duomenų apsaugos dienai skirtoje konferencijoje 
„Naujausios technologijos: iššūkiai žmogaus privatumui“ 2010: pranešimas „Asmens duomenų 
apsaugos aktualijos Lietuvoje ir Europoje“ Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos organizuotoje 
konferencijoje „Ar teisėtai tvarkomi asmens duomenys Lietuvoje? Problemos, priežastys ir 
sprendimo būdai“ 
 
Publikacijos 
 
2017: Duomenų apsaugos pareigūno veiklos pagrindai pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą, Teisė, 2017, t. 104, p. 159-170  
2017: ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: reikšmė duomenų apsaugos teisei, Teisė, 
2017, t. 103, p. 45-54 2016: Data Protection & Privacy in Lithuania. Iš Data Protection & Privacy. 
Third Edition (ed. KUSCHEWSKY, Monika). London: Thomson Reuters (bendraautoris) 
2016: Blocking, filtering and take-down of illegal Internet content in Lithuania. In SWISS INSTITUTE 
OF COMPARATIVE LAW. Comparative Study on Blocking, filtering and take-down of illegal Internet 
content. Council of Europe 
2015: Data Protection Laws of Lithuania. Iš Data Protection Laws of the World (ed. LUCENTE, Kate; 
TOWNSEND, John). DLA Piper 
2015: Cloud Computing Contracts in Lithuania. In DLA Piper UK LLP. Comparative Study on Cloud 
Computing Contracts, European Commission, 2015, Annex 1, p. 238-251 
2014: How Lithuania has implemented the New Law on Cookies? Iš How the EU has implemented 
the New Law on Cookies? DLA Piper, p. 22 (bendraautoris)  
2013: Lithuania – Employees’ Data Transfers. Cecile Park Publishing 2013: Data Protection in 
Lithuania. DataGuidance, 2013 (bendraautoris) 
 
Ekspertiniai komentarai 
 
2017: komentaras apie baudas už ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos duomenų 
apsaugos įstatymo pažeidimus Dienraštyje ir interneto portale „Verslo žinios“ 
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2017: komentaras apie asmens duomenų apsaugos pareigūno skyrimą pagal ES bendrąjį asmens 
duomenų apsaugos reglamentą interneto portale DELFI 
2015: komentaras apie Europos Sąjungos keleivio duomenų įrašo direktyvą Radijo stočiai „M-1“ 
2015: komentaras apie Lietuvos asmens duomenų apsaugos reguliavimo pakeitimus, nustatančius 
naujus reikalavimus asmens duomenų saugumui, interneto portale „Data Guidance“ 
2014: komentaras apie asmens duomenų apsaugos teisės pažeidimus, gerbėjų rinkimą ir politinę 
reklamą Facebook Interneto portaluose LRT ir DELFI 
2013: komentaras apie reikalavimus, taikomus verslui sudarinėjant asmens duomenų bazes, 
interneto portale ALFA2013: komentaras apie brakonierių asmens duomenų viešinimą interneto 
portale DELFI 
2012: komentaras apie ES Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą ir jo įtaką verslui LNK 
televizijos Laidai „Žinios“ (nuo 18:06) 
2012: komentaras apie asmens duomenų naudojimą tiesioginėje rinkodaroje žurnalui „IQ. The 
Economist“ 
2012: komentaras apie asmens duomenų apsaugos aktualijas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 
dienraščiui „Lietuvos žinios“   
2012: komentarai apie ES bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą ir jo įtaką verslui 
Interneto portaluose DELFI ir BALSAS 
2011: komentaras apie ES bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą ir jo įtaką verslui 
Interneto portale Lrytas 
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