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ASMENS DUOMENŲ APSAUGA SOCIALINIŲ TINKLŲ NAUDOTOJAMS 

 
AR JŪSŲ VEIKLAI ASMENINĖJE SOCIALINIO TINKLO PASKYROJE  

TAIKOMI BENDROJO DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTO REIKALAVIMAI?  
 

Jei į visus žemiau nurodytus klausimus atsakėte „taip“: Jūsų įrašui socialinio tinklo paskyroje 
taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatos:  

 
 

 

Jei pažymėjote bent vieną langelį, Jums kaip socialinių tinklų naudotojui svarbu žinoti: 

• pagrindines duomenų apsaugos taisykles,  

• jų taikymo apimtį ir ribas bei  

• kaip reaguoti, susidūrus dviem pagrindinėms teisėms – teisei į asmens duomenų apsaugą ir 

teisei į saviraiškos ir informacijos laisvę. 

 

Ši medžiaga bei toliau pateiktos savi patikros gairės yra sudėtinė ES finansuojamo projekto dalis: 

„Darna ar konfliktas: įtampos tarp teisės į asmens duomenų apsaugos ir saviraiškos bei informacijos 

laisvės šalinimo link“ (ConCon) dalis.  

 

Projekto Partneriai: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba ir Mykolo Romerio universitetas. 

 

Projektas „ConCon“ iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo 

programą (2014-2020).Leidinyje pateikiama tik projektų vykdytojų nuomonė. Jie visiškai atsako už 

turinį. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės dėl poveikio, kurį gali sukelti šiame leidinyje 

pateikta informacija. 

 

Daugiau informacijos žr.: www.zeit.lt tinklapyje. 
 
 
 

TAIP

• Ar Jūsų įraše socialinio tinklo paskyroje esama asmens duomenų? 
•p.s. asmens duomenys - bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu (fiziniu
asmeniu), kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, t.y. atsakymas
"Taip", tei Jūs įkeliate nuotrauką, garso ar vaizdo įrašą, tekstą, kuriame nurodote
vardą, pavardę ar kitus identifikatorius (telefono numerį, automobilio numerį,
adresą ir pan.)

TAIP

• Ar Jūs tvarkote asmens duomenis BDAR prasme?
•p.s. pagal BDAR laikoma, kad asmens duomenų tvarkomi, kai jie renkami,
naudojami ir saugomi

• skaitmenine forma (arba susisteminta forma popieriniame rinkiny). Bet koks Jūsų
pasidalinimas užrašais, fotografijomis, vaizdo ar garso įrašais, kuriuose esama
asmens duomenų, padarant juos prieinamais socialiniuose tinkluose, bus laikoma
asmens duomenų tvarkymu.

TAIP

•Ar Jūsų įrašas prieinamas neapibrėžtam ar pakankamai plačiam asmenų 
ratui internetu? 

•p.s. taip yra, jei Jūsų privatumo nustatymai neapriboja Jūsų veiklos matomumo tik 
artimųjų ratui, t.y.  Jums netaikoma "namų ūkio išimtis" pagal BDAR 2 str.

http://www.zeit.lt/
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SAVI PATIKROS GAIRĖS 
 

Veikla socialiniame tinkle  Ar  vykdote? 
vieta varnelei 

Kodėl ir ką svarbu žinoti, kad tinkamai 
tvarkytumėte asmens duomenis 
socialiniuose tinkluose 

Viešinate savo nuotraukas;  Svarbu žinoti savo teises ir kaip 
apsaugoti savo asmens duomenis.  

Viešinate savo ar kitų asmenų, vaikų 
nuotraukas arba kitus asmens duomenis 
(jautrūs duomenys); 

 Jautrūs duomenys; svarbu žinoti 
specialiuosius reikalavimus dėl 
sutikimo tvarkyti tokius duomenis ir 
griežtų ribojimų. 

Viešinate kitų asmenų nuotraukas ar 
vaizdo įrašus su jų atvaizdais (ar kita 
informacija su jų asmens duomenimis); 

 Svarbu žinoti teisėto asmens duomenų 
tvarkymo pagrindus, principus ir 
sąlygas (sutikimas, teisėtas interesas 
ar kita) bei kaip nustatyti privatumo 
nustatymus, kad Jūsų veiklai galėtų 
būti taikoma vadinamoji namų ūkio 
išimtis. 

Viešinate informaciją apie asmenį, kurio 
veikla likote nepatenkintas (kažkuo 
neįtikusį kaimyną, blogai darbus atlikusį 
meistrą, nesąžiningą prekybininką ir 
nurodę tam tikrus duomenis tokius kaip 
Vardas Pavardė, gyvenamasis adresas, 
telefono numeris ar darbo vieta); 

 Svarbu žinoti teisėto asmens duomenų 
tvarkymo pagrindus, principus ir 
sąlygas bei praktiką dėl socialinio 
tinklo kaip gėdos lentos (ne) 
naudojimo. 

Aktyviai dalyvaujate socialiniuose 
tinkluose viešindami, Jūsų nuomone, 
visai visuomenei reikšmingą informaciją 
ar siekdami daryti įtaką plačiam asmenų 
ratui; 

 Svarbu žinoti teisėto asmens duomenų 
tvarkymo pagrindus, principus ir 
sąlygas bei kaip suderinti teisę į 
saviraiškos laisvę ir duomenų 
tvarkymą žiniasklaidos tikslais su 
asmens duomenų apsaugos 
reikalavimais. 

Esate pasidalinęs kito žmogaus 
socialinėse paskyrose esančiomis 
nuotraukomis ar įrašais; 

 Svarbu žinoti teisėto asmens duomenų 
tvarkymo pagrindus, principus ir 
sąlygas (sutikimas, teisėtas interesas 
ar kita) bei kaip nustatyti privatumo 
nustatymus, kad Jūsų veiklai galėtų 
būti taikoma vadinamoji namų ūkio 
išimtis. 

Esate pasidalinę foto ar vaizdo įrašais, 
neįvardinę asmens, tačiau su matomais 
automobilio numeriais ar namo adresu, 
iš kurių galima aiškiai nustatyti, apie kokį 
asmenį viešinate informaciją; 

 Svarbu žinoti, kas yra laikoma asmens 
duomenimis bei teisėto asmens 
duomenų tvarkymo pagrindus, 
principus ir sąlygas. 

Esate žurnalistas, tačiau skelbiate 
informaciją ir savo asmeninėje socialinio 
tinklo paskyroje; 

 Svarbu žinoti teisėto asmens duomenų 
tvarkymo pagrindus, principus ir 
sąlygas bei kaip suderinti teisę į 
saviraiškos laisvę ir duomenų 
tvarkymą žiniasklaidos tikslais su 
asmens duomenų apsaugos 
reikalavimais. 

 


