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Duomenų apsaugos pareigūnas – kas tai?
Bendrovės arba įstaigos paskirtas darbuotojas arba paslaugos teikėjas, padedantis visais duomenų apsaugos reguliavimo klausimais.

Kodėl tai svarbu?
Naujasis ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įpareigoja visas valstybės įstaigas ir didelę dalį bendrovių paskirti pareigūną. ES
rekomenduoja jį paskirti visoms įstaigoms ir bendrovėms, kad sumažintų baudų riziką.

Ar mano bendrovei pareigūnas privalomas?
Taip, jei savo pagrindinėje veikloje (1) renkate daug jautresnės informacijos apie žmones – tokios kaip apie sveikatą, rasę, tautybę,
politines pažiūras, teistumą, seksualinį gyvenimą, arba (2) dideliu mastu rūšiuojate žmones savo duomenų bazėse, užsiimate vaizdo ar
kitokiu žmonių stebėjimu. Tai turite įvertinti patys pasitarę su kompetentingais specialistais.

Kokia rizika?
Baudos iki 20 milijonų eurų arba 4% metinės pasaulinės apyvartos.

Kada reikia paskirti pareigūną?
Iki 2018 m. gegužės 25 d. Kuo anksčiau paskirsite pareigūną, tuo mažesnė nemalonumų tikimybė.

Ką turi daryti pareigūnas?
Konsultuoti, nustatyti pažeidimus, raportuoti vadovybei, rengti dokumentus, daryti vidinius duomenų apsaugos auditus, bendrauti su
žmonėmis, kurių informaciją turite, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

Kas turėtų būti pareigūnu?
Teisininkas, išmanantis duomenų apsaugos reguliavimą. IT supratimas – privalumas.

Kas negalėtų būti pareigūnu?
Vadovai, personalo, rinkodaros, IT, finansų, teisės vadovai, kiti darbuotojai, kurie sprendžia dėl informacijos rinkimo, naudojimo ir saugojimo.

Ar pareigūnai licencijuojami? Kaip jį parinkti?
Ne. Bendrovė ar įstaiga turi sugebėti įrodyti, kad paskyrė kompetentingą pareigūną: CV, mokymų, išsilavinimo pažymėjimais, sertifikatais.

Kur rasti daugiau informacijos?
Pirmajame moksliniame straipsnyje Lietuvoje apie duomenų apsaugos pareigūnus.

Kur galima apmokyti pareigūną ir gauti reikiamų žinių?
Pirmojoje Lietuvoje duomenų apsaugos pareigūnų akademijoje.

Kas gali suteikti duomenų apsaugos pareigūno paslaugą?
Dataprotection.lt
Ekspertinė patirtis nuo 2008 m.
Atitikimo reglamentui audito ir užtikrinimo paslaugos
Duomenų apsaugos pareigūno paslaugos
Žmonių prašymų ir pretenzijų valdymas
Duomenų saugumo pažeidimų valdymas

Didžiausių Lietuvos ir pasaulio bendrovių konsultavimo patirtis
Duomenų apsaugos pareigūnų, bendrovių, įstaigų mokymai
Duomenų apsaugos procedūrų ir dokumentų rengimas
Atstovavimas VDAI ir teismuose
Poveikio duomenų apsaugai vertinimas

Ši atmintinė parengta informaciniais, apibendrinimo tikslais ir nėra teisinė, duomenų apsaugos atitikties ar kitokia konsultacija.
Daugiau informacijos rasite www.dataprotection.lt. Dėl konsultacijos prašome kreiptis www.dataprotection.lt nurodytais kontaktais.

