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Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2019 m.10,1044; d. jsakymu Nr. — 117

DUOMENV SUBJEKTV TEISIV iGYVENDINIMO
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOJE
TVARKOS APFtA§AS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Duomenti subjelctq teisiq jgyvendinimo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijoje
tvarkos aprašas (toliau — Aprašas) nustato duomenq subjektq teisiq jgyvendinimo Lietuvos
Respublikos energetikos ministerijoje (toliau — Ministerija) tvarką, duomenq subjekto (ar jo atstovo)
prašymo igyvendinti Apraše nurodytas duomenq subjektij teises (toliau — prašymas, duomenq
subjekto prašymas) pateikimo ir nagrinėjimo tvarką.
2. Aprašas taikomas Ministerijai, kaip duomenq valdytojai, igyvendinant duomenq subjektti
— asmenth kuriq asmens duomenys tvarkomi ministerijoje automatiniu bfidu ar neautomatiniu büdu
susistemintose rinlunenose, teises.
3. Igyvendinant duomenq subjekto teises, vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokiq duomentuudejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB(Bendrasis
duomenq apsaugos reglamentas)(OL 2016 L 119, p.1) (toliau — Reglamentas (ES) 2016/679),
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisinės apsaugos jstatymu, Europos duomenti apsaugos
valdybos gairemis, Valstybinės duomenq apsaugos inspekcijos rekomendacijomis.
4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Reglamente(ES)2016/679.
5. Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu(ES)2016/679 ir Asmens duomenq teisinės
apsaugos jstatymu.
II SKYRIUS
TEISt GAUTI INFORMACIJA APIE DUOMENV TVARKYMA
6. Ministerija informuoja duomenq subjektus apie asmens duomenq tvarkymą užtikrindama
sąžiningumo ir skaidrumo principq jgyvendinimą.
7. Ministerija, rinkdama asmens duomenis tiesiogiai iš duomenq subjektu, duomenq
subjektams informaciją apie asmens duomenq tvarkymą, nurodytą Reglamento (ES) 2016/679 13
straipsnio 1 ir 2 dalyse, pateikia bendravimo su duomenq subjektu metu tokiu bfidu, kolciu duomenq
subjektas kreipiasi j Ministeriją, išskyrus atvejus, kai duomenq subjektas tokią informacijąjau turi ir
tiek, kiek tos informacijos jis turi.
8. Kai duomenti subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenq subjekto, apie
šio duomemj subjekto asmens duomenq tvarkymą Ministerija informuoja duomenq subjektą
pateikdama jam Reglamento(ES)2016/679 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją:
8.1. per pagrjstą laikotarpj nuo asmens duomenq gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną
mėnesi, atsižvelgiant j konkreeias asmens duomenq tvarkymo aplinkybes;
8.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenq subjelctu palaikyti pirmą
kartą susisiekiant su tuo duomenq subjektu; arba
8.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenti gavėjui — atskleidžiant
duomenis pirmą kartą.
9. Ministerija, gaudama asmens duomenis ne tiesiogiai iš duomenq subjektq, duomenq
subjektq apie jq asmens duomenti tvarkymą neinformuoja, kai:
9.1. duomenti subjektas tokią informaciją jau turi ir tiek, kiek tos informacijos jis turi;
9.2. tokios informacijos pateikimas yra nejmanomas arba tam reiketti neproporcingq pastangq;
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9.3. duomenq gavimas ar atsldeidimas aiškiai nustatytas jstatymuose ir kituose teisės alctuose;
9.4. kai vadovaujantis jstatymais ir kitais teisės aktais asmens duomenys privalo iglikti
konfidencialfis.
10. Ministerija informaciją apie asmens duomenq tvarkymą, duomenq subjektq teisiq
jgyvendinimą skelbia savo intemeto svetainės srityje „Asmens duomenq apsauga".
HI SKYRIUS
TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS
11. Ministerija jgyvendina duomenn subjektq teisę susipažinti su savo asmens duomenimis.
12. Ministerija, jgyvendindama teisę susipažinti su duomenimis, duomenq subjektui pateilcia:
12.1. informaciją, ar duomenn subjekto asmens duomenys tvarkomi, ar ne;
12.2. su asmens duomenq tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES)
2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse,jeigu duomenn subjekto asmens duomenys tvarkomi;
12.3. asmens duomenq kopiją.
13. Teikiant asmens duomenq kopiją, Ministerija pateikia duomenn subjektui tik su juo
pačiu susijusius tvarkomus asmens duomenis. Teikiant duomenq subjektui duomenq kopiją,
užtikrinama, kad duomenq subjektui nebūtii atskleisti trečiąjq asmenn asmens duomenys. Kai
duomenq kopijose yra trečiqjq asmenq asmens duomenm pritaikius duomenn saugumo priemones,
panaikinatna galimybė giuos trečiuosius asmenis identifikuoti arba teikiamas duomenq igragas ar pan.
IV SICYRIUS
TEISĖ FtEIICALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS
14. Ministerija jgyvendina duomenn subjektq teisę reikalauti ikaisyti netikslius ar papildyti
neigsamius asmens duomenis.
15. Ministerija, gavusi duomenq subjekto prdymą igtaisyti ar papildyti jo asmens duomenis,
nedelsdama patikrina tvarkomn asmens duomenn tikslumą ir igsamumą. Asmens duomenys igtaisomi
ar papildomi pagal duomenn subjekto pateiktus asmens duomenis irjuos patvirtinančius dokumentus.
16. Ministerija, duomenq subjekto pragymu igtaisiusi jo asmens duomenis, apie tokj asmens
duomenq igtaisymą pranega kiekvienam duomenn gavėjui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys,
nebent tai ban nejmanoma ar pareikalautq neproporcingq pastarign. Duomerm subjekto pragymu
Ministerija informuoja duomenq subjektą apie tuos duomenq gavėjus.
V SKYRIUS
TEISĖ REIICALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BÜTI PAMIRŠTAM")
17. Duomenn subjektas turi teisę reikalauti Ministerijos igtrinti jo asmens duomenis, jeigu
toks pragymas gali bad pagrjstas bent viena iš Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 1 dalyje
nurodytq sąlygq.
18. Ministerija nejgyvendina duomenq subjekto teisės reikalauti ištrinti asmens duomenis,kai
asmens duomenq tvarkymas yra bfitinas:
18.1. sielciant laikytis jstatymuose ar kituose teisės aktuose jtvirtintos teisinės prievolės, 'curia
reikalaujama tvarkyti asmens duomenis;
18.2. siekiant atlikti užduotj, vykdomą viegojo intereso labui;
18.3. atliekant pavestas viegosios valdžios funlccijas;
18.4. sielciant pareikgti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
19. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys buvo perduoti duomenn gavėjams, Ministerija
giuos duomenq gavėjus informuoja apie duomenq subjekto pragymu igtrintus asmens duomenis,
nebent tai bag nejmanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangn. Duomenq subjektas turi teisę
pragyti, kad jam brag pateikta informacija apie tokius duomenn gavėjus.
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20. Jeigu Ministerija buvo viegai paskelbusi asmens duomenis, kuriuos pagal duomenq
subjekto pragymą privalo igtrinti, Ministerija, atsižvelgdama j turimas technologijas ir igyvendinimo
sąnaudas, imasi pagristu veiksmq, iskaitant technines priemones, kad informuotq duomenis
tvarkančius duomenq valdytojus, jog duomenu subjektas papragė, kad tokie duomenq valdytojai
igtrintq visas nuorodas tuos asmens duomenis arbajų kopijas ar dublikatus.
VI SKYRIUS
TEISĖ APRIBOTI DUOMENV TVARKYMA
21. Ministerija igyvendina duomenq subjelcti teisę reikalauti apriboti asmens duomenq
tvarkymą.
22. Duomenq subjelctu teisė reikalauti apriboti asmens duomenq tvarkymą igyvendinama
esant Reglamento(ES)2016/679 18 straipsnio 1 dalyje nurodytoms sąlygoms.
23. Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugomi Ministerijoje. Prieg tolcio
apribojimo panaikinimą Ministerija informuoja duomenu subjektą tokiu būclu, kokiu jis ir kreipėsi
Ministeriją.
24. Ministerija gali atlikti asmens duomenq, kuriq tvarkymas yra apribotas, tvarkymo
veiksmus, igskyrus saugojimą, tik tada, kai:
24.1. tolciems veiksmams atlikti gauna duomenq subjekto sutikimą;
24.2. siekiama pareilcgti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
24.3. reikia apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises;
24.4. to reikia dėl svarbiu viegojo intereso prielasčiq.
25. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriu tvarkymas apribotas pagal duomenq
subjekto pragymą) buvo perduoti duomenq gavėjams, Ministerija kuos duomenq gavėjus apie tai
informuoja, nebent tai bait neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas
turi teisę pragyti, kad jam bet" pateikta informacija apie tolcius duomenq gavėjus.
VII SKYRIUS
TEISĖ I DUOMENV PERKELIAMUMA
26. Ministerija igyvendina duomenq subjekto teisę j duomenq perkeliamumą tik tuo atveju,
jeigu asmens duomenq tvarkymas grindžiamas duomenq subjekto sutikimu arba sutarties su duomenq
subjektu sudarymu bei vykdymu ir jeigu asmens duomenys yra tvarkomi automatiniu būdu.
27. Duomentt subjektas neturi teisės į duomenq perkeliamumą tit asmens duomenu
atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būclu susistemintose rinlcmenose, ir jų tvarkymas
grindžiamas kitomis nei Aprago 26 punkte nurodytomis teisėtumo sąlygomis.
28. Duomenq subjektas, kreipdamasis dėl teisės j duomenq perkeliamumą, turi nurodyti, ar
pageidauja, kad jo asmens duomenys biltq persimsti jam, ar kitam duomenq valdytojui. Asmens
duomenys persiunčiami kitam duomenq valdytojui, kai tai techniškai imanoma, ir kai duomenq
valdytojas, kuriam persiunčiami asmens duomenys, turi teisę juos gauti ir tvarkyti.
29. Pagal duomenq subjekto pragymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatigkai
igtrinami. Jeigu duomenq subjektas pageidauja, kad jo asmens duomenys bag ištrinti,jis turi kreiptis
Ministeriją dėl teisės reikalauti igtrinti duomenis („teisės būti pamirgtam") igyvendinimo.

VIII SKYRIUS
TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENV TVARKYMU
30. Ministerija igyvendina duomentt subjekto teisę nesutikti su asmens duomenq tvarkymu,
kai asmens duomenq tvarkymas grindžiamas užduočiu viegojo intereso labui vykdymu, viegosios
valdžios fitnkcijq atlikimu arba Ministerija ar trečiosios galies teisėtais interesais.

4
31. Duomenq subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenq tvarkymu, toks tvarkymas
Ministerijoje toliau atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotu Ministerijos kanclerio ar jo jgalioto
asmens sprendimu nusprendžiama, kad priežastys, dėl kuriq atliekamas asmens duomenq tvarkymas,
yra viršesnės ul duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys yra
reikalingi teisiniarns reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti.
32. Ministerijai vykdant apklausas, per kurias teiraujamasi nuomonės apie Ministerijos
teficiamas paslaugas, arba tvarkant asmens duomenis Ministerijos teikiannj viešqjq administraciniq
paslaugq siūlymo tikslu, duomenq subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję
asmens duomenys būtų tvarkomi. Duomenq subjektui paprieštaravus tokiam duomenq tvarkymui,
Ministerija nutraukia duomenq tvarkymą.
33. Ministerija duomenq subjektą apie teisę nesutikti aiškiai informuoja ne vėliau kaip pirmą
kartą susisiekdama su duomenq subjelctu, šią informaciją pateikdama aiškiai ir atskirai nuo visos kitos
informacijos.
IX SKYRIUS
TEISE IREIKALAUTI,KAD NEBIDTIJ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENV
TVARKYMU,ISKAITANT PROFILIAVIMA,GRINDIIAMAS SPRENDIMAS
34. Ministerija duomenq subjekto teisės reikalauti, kad nebūtq taikomas tik automatizuotu
duomenq tvarkymu, jskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, nejgyvendina, nes Ministerijoje
dėl duomenq subjektq nėra priimami sprendimai, grindžiami automatizuotu duomenq tvarkymu ir
nėra vykdomas profiliavimas.
X SICYRIUS
DUOMENV SUBJEKTV PRAŠYMV PATEIKIMAS
35. Duomenq subjektai, siekdami jgyvendinti savo teises, Ministerijai turi pateikti rašytinj
prašymą asmeniškai, paštu at elektroniniu būdu.
36. Praymas turi būti jskaitomas, asmens pasiraytas, jame turi būti nurodytas duomenq
subjekto vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti
atsakymą dėl duomenq subjekto teisiq jgyvendinimo (adresas, telefono numeris at el. pato adresas),
kiti asmens duomenys,būtini duomenq subjekto tapatybei nustatyti(gimimo data arba asmens kodas,
arba lcita informacija), ir informacija, kolcią iš Aprae nurodyrn teisiq ir kokia apimtimi duomenq
subjektas pageidauja jgyvendinti.
37. Duomenq subjektas, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę šiais
37.1. pateikdamas prašymą asmeniškai Ministerijos valstybės tarnautojui at darbuotojui,
dirbančiam pagal darbo sutartj, registruojančiam prašymą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantj
dokumentą;
37.2. pateikdamas prašymą paštu, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktq nustatyta
tvarka;
37.3. pateikdamas prašymą elektroniniu būclu, turi pasirayti jj kvalifikuotu elektroniniu
parau arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia tatilcrinti teksto vientisumą if
nepakeičiamumą.
38. Reikalavimas duomenq subjektui patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu
duomenq subjektas lcreipiasi j Ministeriją dėl informavimo apie asmens duomenq tvarkymą pagal
Reglamento(ES)2016/679 13 ir 14 straipsnius.
39. Savo teises duomenq subjektas gali igyvendinti pats arba per atstovą.
40. Duomenq subjekto atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, kontalctinius
duomenis ryšiui palaikyti at kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą (adresą, telefono
numerj ar el. pato adresą), taip pat atstovaujamo duomenq subjekto vardą, pavardę, kitus asmens
duomenis, būtinus atstovaujamo asmens tapatybei nustatyti (gimimo data arba asmens kodas, arba
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kita informacija), ir pateikti atstovavimą patvirtinanti dokumentą.
41. Jeigu Ministerijai kyla abejonią dėl duomeną subjekto tapatybės arba jeigu duomeną
subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją neimanoma nustatyti, Ministerija gali
paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenq subjekto tapatybei vienareikšmiškai
patvirtinti.
42. Duomeną subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per Ministerijos
nurodytą terming,jo prašymas yra netenkinamas.
43. ICreipdamasis dėl duomenq subjekto teisiq jgyvendinimo, duomenq subjektas pateikia
Aprašo priede nurodytos formos prašymą.
44. Visais klausimais, susijusiais su duomeną subjekto asmens duomenq tvarkymu ir teisiq
igyvendinimu, duomeną subjektas turi teisę kreiptis i Ministerijos duomenq apsaugos pareigūną,
kurio kontaktai nurodyti Ministerijos interneto svetainės srityje „Asmens duomenq apsauga".
Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/6'79 38 straipsnio 5 dalyje itvirtintą konfidencia1umą,
lcreipiantis į duomeną apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondeneija skirta
duomeną apsaugos pareigūnui.
XI SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTV PRA§YMV NAGRINEJIMAS
45. Ministerijoje gautas duomeną subjekto arjo atstovo prašymas registruojamas Ministerijos
dokumentą valdymo sistemoje ir nedelsiant perduodamas nagrinėti duomeną apsaugos pareigūnui.
46. Prašymas nagrinėjamas vadovaujantis Aprašo ir Prašymq ir skundq nagrinėjimo ir asmenq
aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisykliq, patvirtintq Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2007 m. rugpjfičio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymą ir skundq nagrinėjimo ir
asmenq aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklią patvirtinimo", nustatyta tvarka.
47. Prašymas, pateilctas nesilaikant Aprašo 35-37,40 ir 42 punIctuose nustatytą reikalavimą,
nenagrinėjamas ir apie tai nedelsiant,bet ne vėliau kaip per vieną mėnesi nuo prašymo gavimo dienos,
pranešama raštu duomeną subjektui ir nurodomos priežastys.
48. Prašymą, atitinkanti Aprašo 35-37,40 ir 42 punktuose nustatytus reikalavimus, duomenit
apsaugos pareigūnas privalo išnagrinėti ir igyvendinti duomenq subjekto teises, išskyrus Reglamento
(ES)2016/679 23 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus.
49. Duomeną apsaugos pareigūnas, atsižvelgdamas i prašyme nurodytą informaciją, ji
perduoda atitinkamam Ministerijos strulctūriniam padaliniui, atsakingam už atitinkamą asmens
duomeną tvarkymą. Ministerijos struktūriniai padaliniai, atsakingi už atitinkamq asmens duomenq
tvarkymą, teikia duomeną apsaugos pareigūnui informacija, bei duomenis ir atlieka kitus veiksmus
(ištrina, ištaiso asmens duomenis ir kt.), kurią reikia prašymui igyvendinti.
50. Duomeną apsaugos pareigūnas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesi nuo
prašymo gavimo dienos, pateikia duomenq subjektui informacija, apie veiksmus, kurią imtasi gavus
jo prašymą. Šis terminas prireikus Ministerijos kanclerio ar jo igalioto asmens sprendimu gali bat
pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant j prašymą sudėtingumą ir skaičią. Duomenq apsaugos
pareigūnas per vieną mėnesi nuo prašymo gavimo dienos informuoja duomenq subjektą apie toki
pratęsimą ir nurodo termino pratęsimo priežastis.
51. Jeigu Ministerija nesiima veiksmq pagal prašymą, duomeną apsaugos pareigiinas
nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesi nuo prašymo gavimo dienos, informuoja duomenq
subjektą apie neveikimo priežastis ir galimybę pateikti skundą prieliaros institucijai bei pasinaudoti
kitomis teisitt gynimo priemonėmis pagal Reglamento(ES)2016/679 79 straipsnj.
52. Atsakymas duomenq subjektui pateikiamas valstybine kalba jo pasirinktu būclu:
registruota pašto siunta, iteikiant asmeniškai arba elektroninėmis ryšio perdavimo priemonėmis,
užtikrinant perduodamą asmens duomenq konfidencialumą ir vientisumą (pavyzdžiui, šifruojant,
naudojant programą „E. pristatymas" ir panašiai). Jeigu dėl objektyvią priežasčią neimanoma pateikti
atsakymo duomeną subjektui jo pasirinktu būclu, atsakymas pateikiamas registruotu paštu.
53. Visi veiksmai pagal prašymus atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
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54. Kai pragymai yra akivaizdžiai nepagrjsti arba neproporcingi, visą pirma dėl jų
pasikartojančio turinio, Ministerija gall atsisakyti imtis veiksmq pagal pragymą.
55. Jeigu nagrinėj ant pragymą nustatoma, kad duomenq subjekto teisės apribotos Reglamento
(ES)2016/679 23 23 straipsnio 1 dalyje nustatytais pagrindais, apie tai pranegama duomenq subjektui.
XII SICYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
56. Ministerijos veiksmus ar neveikimą, igyvendinant duomeną subjelcto teises, duomeną
subjektas, taip patjo jgaliota ne pelno jstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento(ES)
2016/679 80 straipsnio reikalavimus, turi teisę skųsti Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai (el.
pagto adresu ada@ada.lt, www.ada.lt) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos
Respublikos administracinią bylq teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
57. Dėl duomenq subjelcto teisią pažeidimo patyręs materialinę ar nematerialinę žalą,
duomeną subjektas turi teisę j kompensaciją. Dėl kompensacijos priteisimo jis turi teisę kreiptis j
teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

