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Teisės naujienos 

Įsigaliojo nauja asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

redakcija 

 

2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ) redakcija. 

Įsigaliojusi nauja ADTAĮ redakcija papildys ES Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento nuostatas. Šioje redakcijoje numatyta, jog 

Lietuvoje veikia dvi asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijos 

- Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija bei Žurnalistų etikos 

inspektorius. Taip pat numatyta: 

 

 priežiūros institucijų kompetencija; 

 priežiūros institucijų atliekamas pažeidimų nagrinėjimas; 

 priežiūros institucijų administracinių baudų skyrimo tvarka;  

 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimų perduoti 

asmens duomenis į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms 

organizacijoms išdavimo tvarka; 

 asmens kodo tvarkymo ypatumai, asmens duomenų tvarkymas ir 

saviraiškos bei informacijos laisvė, asmens duomenų tvarkymo su 

darbo santykiais susijusiame kontekste ypatumai; 

 nustatytas vaiko, kuriam siūlomos informacinės visuomenės 

paslaugos, amžius sutikimui tvarkyti jo duomenis duoti.  

 

Daugiau informacijos rasite čia. 

 

Patvirtintos duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 

pavyzdinės taisyklės 

 

2018 m. liepos 11 d. įsigaliojo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo 

pavyzdinės taisyklės. Pažymėtina, jog ES Bendrajame duomenų 

apsaugos reglamente duomenų valdytojams yra numatyta pareiga 

įgyvendinti duomenų subjektų teises ir atskaitomybės principą. 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama padėti duomenų 

valdytojams tinkamai įgyvendinti ES Bendrajame duomenų apsaugos 

reglamente numatytas pareigas, parengė duomenų subjekto teisių 

įgyvendinimo pavyzdines taisykles. 

 

Daugiau informacijos rasite čia. 

 

Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimai  

 

2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso 

(toliau - DK) pakeitimai, susiję su darbuotojų teise į privatų gyvenimą 

ir į asmens duomenų apsaugą. Šie pakeitimai buvo atlikti siekiant 

suderinti DK reikalavimus darbuotojų asmens duomenų tvarkymui su 

ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimais. Be to, 

naujai įsigaliojusioje Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo redakcijoje yra atskiras straipsnis, skirtas asmens 

duomenų tvarkymo su darbo santykiais susijusiame kontekste 

ypatumams reglamentuoti. 

 

Daugiau informacijos rasite čia. 
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Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimai 

 

2018 m. liepos 11 d. buvo paskelbti Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso (toliau - CPK) pakeitimai, susiję su priverstine skolų 

išieškojimo tvarka, kurie numato, jog: 

 

 Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigalios pakeitimas, kuris sumažins 

išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydžius.  

 

 Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigalios pakeitimas, kuris numato, jog 

išieškojimą į skolininko paskutinį būstą, kuriame jis gyvena, bus 

galima nukreipti tik, kai išieškotina suma ir vykdymo išlaidos 

viršija 4 000 eurų, t.y. nustato dvigubai didesnę skolos sumą nei, 

kad numatyta aktualioje CPK redakcijoje. 

 

Daugiau informacijos rasite čia. 
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