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Europos duomenų apsaugos valdyba,

atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679/ES dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 28 straipsnio 8 dalį, 63 straipsnį ir 64 straipsnio
1 dalies d punktą ir 3–8 dalis,

atsižvelgdama į EEE susitarimą, ypač į jo XI priedą ir 37 protokolą su pakeitimais, padarytais 2018 m.
liepos 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 154/20181,

atsižvelgdama į savo 2018 m. gegužės 25 d. Darbo tvarkos taisyklių 10 ir 22 straipsnius,

kadangi:

(1) pagrindinė Europos duomenų apsaugos valdybos (toliau – Valdyba) funkcija yra užtikrinti, kad
BDAR būtų nuosekliai taikomas visoje Sąjungoje. Šiuo tikslu Valdyba, remdamasi BDAR 64 straipsnio
1 dalies d punktu, paskelbia nuomonę, kai priežiūros institucija (toliau – PI) ketina nustatyti
standartines sutarčių sąlygas (toliau taip pat – SSS), nurodytas BDAR 28 straipsnio 8 dalyje. Šia
nuomone siekiama prisidėti prie suderinto požiūrio į priežiūros institucijos ketinamas priimti ir teisinių
padarinių galinčias turėti priemones, susijusias su duomenų tvarkymo operacijomis, kuriomis daromas
didelis poveikis daugeliui duomenų subjektų keliose valstybėse narėse, ir prie nuoseklaus konkrečių
BDAR nuostatų įgyvendinimo;

(2) kalbant apie duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo (ar duomenų tvarkytojų) santykius tvarkant
asmens duomenis, BDAR 28 straipsnyje įtvirtintos nuostatos dėl konkrečios dalyvaujančių šalių
sutarties sudarymo ir privalomų nuostatų, kurias reikėtų į ją įtraukti;

(3) pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalį duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas
„reglamentuojamas sutartimi ar kitu teisės aktu pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kurie yra
privalomi duomenų tvarkytojui duomenų valdytojo atžvilgiu“, todėl nustatomas konkrečių aspektų
rinkinys, kuriuo reglamentuojamas sutartinis šalių santykis, be kita ko, apibrėžiant duomenų tvarkymo
dalyką ir trukmę, duomenų tvarkymo pobūdį ir tikslą, asmens duomenų rūšį ir duomenų subjektų
kategorijas;

(4) pagal BDAR 28 straipsnio 6 dalį, nepažeidžiant duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo sutarties,
BDAR 28 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyta sutartis arba kitas teisės aktas gali būti visas arba iš dalies
grindžiamas standartinėmis sutarties sąlygomis. Tokios standartinės sutarčių sąlygos turi būti
patvirtinamos dėl 3 ir 4 dalyse nurodytų dalykų;

(5) be to, BDAR 28 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad PI gali nustatyti standartines sutarčių sąlygas
taikydama 63 straipsnyje nurodytą nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą. Todėl PI turi
bendradarbiauti su kitais Valdybos nariais ir tam tikrais atvejais su Europos Komisija per nuoseklumo
užtikrinimo mechanizmą. Pagal 64 straipsnio 1 dalies d punktą PI turi pranešti Valdybai apie visų
sprendimų, kuriais pagal 28 straipsnio 8 dalį siekiama nustatyti standartines sutarčių sąlygas,

1 Šioje nuomonėje daromos nuorodos į Sąjungą arba ES turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į EEE.
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projektus. Tuo tikslu pagal 64 straipsnio 3 dalį Valdyba turi paskelbti nuomonę šiuo klausimu, jeigu dar
nėra to padariusi;

(6) priimtos standartinės sutarčių sąlygos yra garantijos, kurias galima taip ir naudoti, nes jomis
siekiama apsaugoti duomenų subjektus ir sumažinti konkrečius pavojus, susijusius su pagrindiniais
duomenų apsaugos principais;

(7) Valdybos nuomonė priimama pagal BDAR 64 straipsnio 3 dalį, taikomą kartu su EDAV darbo tvarkos
taisyklių 10 straipsnio 2 dalimi, per aštuonias savaites, skaičiuojant nuo pirmos darbo dienos,
pirmininkui ir kompetentingai priežiūros institucijai priėmus sprendimą, kad dokumentų byla yra
išsami (nebent laikotarpis būtų pratęstas pirmininko sprendimu dar šešiomis savaitėmis).

PRIĖMĖ ŠIĄ NUOMONĘ:

1 FAKTŲ SANTRAUKA

1. Lietuvos priežiūros institucija (toliau – Lietuvos PI) Valdybai pateikė savo sprendimo projektą ir
standartinių sutarčių sąlygų projektą ir paprašė, kad Valdyba pagal 64 straipsnio 1 dalies d punktą
pateiktų savo nuomonę dėl jo siekdama nuoseklumo Sąjungos lygmeniu. Priėmus sprendimą dėl
dokumentų bylos išsamumo, 2021 m. kovo 26 d. EDAV sekretoriatas pirmininko vardu išplatino
dokumentų bylą visiems nariams.

2. Valdyba gavo SSS projektą iš Lietuvos PI kartu su sprendimo projektu, kuriuo paaiškinamas
standartinių sutarčių sąlygų pagrindas ir funkcija. Šiuos du dokumentus Lietuvos PI pateikė anglų
kalba.

2 VERTINIMAS

2.1 Bendrieji Valdybos argumentai dėl standartinių sutarčių sąlygų

3. Visuose Valdybai pagal 28 straipsnio 8 dalį ir 64 straipsnio 1 dalies d punktą teikiamuose standartinių
sutarčių sąlygų rinkiniuose turi būti patikslinamos BDAR 28 straipsnio nuostatos. Valdybos nuomone
siekiama užtikrinti nuoseklų ir tinkamą BDAR 28 straipsnio taikymą pagal pateiktą sąlygų projektą,
kuris galėtų tapti 28 straipsnio 8 dalyje numatytomis standartinėmis sutarčių sąlygomis.

4. Valdyba atkreipia dėmesį, kad jai pateiktą SSS projektą sudaro dvi dalys:

1) bendroji dalis, kurioje pateikiamos bendrosios nuostatos ir kuri taikytina „tokia, kokia
yra“, ir

2) specialioji dalis, kurią šalys turi papildyti specialiosiomis duomenų tvarkymo, kurį
siekiama reglamentuoti sutartimi, nuostatomis.

5. Valdyba primena, kad kiekvienas sprendimo projektas, kuriam taikomas nuoseklumo mechanizmas,
vertinamas atskirai ir atsižvelgiant į konkrečias jo nuostatas, turint omenyje nuoseklumo užtikrinimo
tikslą.
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6. EDAV jau pareiškė savo nuomonę dėl standartinių sutarčių sąlygų projekto atitikties BDAR
28 straipsnio nuostatoms EDAV nuomonėje Nr. 14/20192, EDAV nuomonėje Nr. 17/20203ir bendroje
EDAV ir EDAPP nuomonėje Nr. 1/20214.

7. Jeigu šioje nuomonėje nieko nenurodoma dėl vienos ar kelių Lietuvos PI pateiktų SSS sąlygų, tai reiškia,
kad Valdyba neprašo Lietuvos PI imtis papildomų veiksmų dėl tų konkrečių sąlygų.

2.2 Sprendimo projekto ir standartinių sutarčių sąlygų projekto analizė

2.2.1 Bendroji pastaba dėl visų SSS ir sprendimo projekto

8. Kadangi sutartyje pagal BDAR 28 straipsnį turi būti tiksliau nustatyta ir paaiškinta, kaip turi būti
įgyvendinamos 28 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytos pareigos, SSS turi būti išanalizuojamos visa
apimtimi.

9. Valdyba taip pat primena, kad ir turėdamos galimybę naudotis priežiūros institucijos patvirtintomis
standartinėmis sutarčių sąlygomis šalys gali įtraukti ir kitas sąlygas arba papildomas apsaugos
priemones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai neprieštarauja priimtoms standartinėms sutarčių sąlygoms
arba nepažeidžia duomenų subjektų pagrindinių teisių ar laisvių. Be to, kai standartinės duomenų
apsaugos sąlygos bus pakeistos, nebebus laikoma, kad jos įgyvendino patvirtintas standartines
sutarčių sąlygas. Todėl Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI sprendimo projekte (2 dalis) žodžius „jei jos
tiesiogiai ar netiesiogiai prieštarauja“ pakeisti „jei jos tiesiogiai ar netiesiogiai neprieštarauja“.

10. Valdyba pažymi, kad kelių SSS sąlygų, pateiktų anglų kalba, formuluotės neatitinka tam tikrų BDAR
nuostatų terminijos. Pavyzdžiui: „controller’s duties“ (vartojama vietoj „controller’s obligations“),
„Union or Member State legal acts“ (vartojama vietoj „Union or Member State law“), „permission“
(vartojama vietoj „authorization“), „prove“ (vartojama vietoj „demonstrate“), „special“ (vartojama
vietoj „specific“). Todėl Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI suderinti šių sąlygų formuluotes su
atitinkamomis BDAR nuostatomis.

11. Be to, Valdybos nuomone, SSS įvardyti vartojamas žodis „Sutartis“ (angl. Agreement) gali sukelti
painiavą tarp šio sutartinio dokumento, kuris naudojamas kaip BDAR 28 straipsnio 8 dalies
standartinės sutarčių sąlygos, ir kitų galimų susitarimų, kuriuos šalys gali sudaryti. Siekiant aiškumo,
Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI visame sprendimo projekte ir visame priede žodžius „Sutartis“

2 EDPB nuomonė Nr. 14/2019 dėl Danijos PI pateikto standartinių sutarčių sąlygų projekto (BDAR 28 straipsnio
8 dalis), priimta 2019 m. liepos 9 d., skelbiama čia:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_opinion_201914_dk_scc_en.pdf. Galutinė
standartinių sutarčių sąlygų, skirtų atitikti GDPR 28 straipsnį, versija, kurią priėmė Danijos PI, skelbiama čia
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/decisionsa/dk-sa-standard-contractual-clauses-
purposes-compliance-art_en.
3 EDPB nuomonė Nr. 17/2020 dėl Slovėnijos PI pateikto standartinių sutarčių sąlygų projekto (BDAR
28 straipsnio 8 dalis), priimta 2020 m. gegužės 19 d., skelbiama čia
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_opinion_202017_art28sccs_si_lt.pdf.
4 Bendra EDAV ir EDAPP nuomonė Nr. 1/2021 Europos Komisijos pateikto standartinių sutarčių sąlygų projekto
(BDAR 28 straipsnio 7 dalis), priimta 2020 m. gegužės 19 d., skelbiama čia:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/edpbedps-joint-opinion/edpb-edps-joint-opinion-

12021-standard_lt.



6

Priimta

(angl. Agreement) pakeisti žodžiais „Standartinės sutarčių sąlygos“ (angl. Standard Contractual
Clauses) arba „Sąlygos“ (angl. Clauses), kai kalbama apie pirmiau minėtas SSS.

12. Valdyba rekomenduoja iš SSS projekto 1 puslapio (paskutinės pastraipos) išbraukti nuorodą į „kitus
tarpusavio susitarimus“, nes atrodo, kad papildomos šalių sudarytos sąlygos ar susitarimai patenka į
pačių SSS taikymo sritį.

13. Galiausiai, Valdybos nuomone, siekiant išvengti bet kokių praktinių sunkumų, į SSS galėtų būti įtraukta
konkreti nuostata dėl jose vartojamų terminų apibrėžčių. Valdyba ragina Lietuvos PI nurodyti, kad
visuomet, kai Sąlygose vartojamos BDAR apibrėžtos sąvokos, šios sąvokos turi tokią reikšmę, kokia
joms suteikiama pačiame BDAR.

2.2.2 Susitarimo tikslas (SSS I skyrius)

14. Dėl SSS 2 sąlygos, Valdyba mano, kad formuluotė „[kai taikoma, susitarimo dėl šių paslaugų teikimo
sudarymo rekvizitai]“ nėra visiškai aiški, ir ragina Lietuvos PI išsamiau paaiškinti, kokius duomenis šalys
turėtų įtraukti. Pavyzdžiui, šią sąlygą galima performuluoti taip: „[kai taikoma, nurodykite informaciją
apie Šalių sudarytą susitarimą dėl šių paslaugų, pvz., datą / pavadinimą]“. Be to, kad nekiltų abejonių
dėl to, ką Šalys turėtų užpildyti 1 priede, Valdyba ragina Lietuvos PI vietoj žodžių „įskaitant asmens
duomenų tvarkymo dalyką, tikslą ir pobūdį, asmens duomenų rūšis, duomenų subjektų kategorijas ir
pan., bet tuo neapsiribojant“ pateikti tiesioginę nuorodą į 1 priedą.

2.2.3 Šalių prievolės (SSS II skyrius)

15. Dėl SSS 3 sąlygos, Valdyba mano, kad minimi įsipareigojimai, kuriuos duomenų valdytojas „prisiima“,
gali klaidinti sutarties kontekste, nes 3 sąlygoje aprašomos duomenų valdytojo teisės ir prievolės ir
taip priklauso duomenų valdytojui pagal BDAR, todėl tokią formuluotę reikėtų išbraukti. Be to, ši sąlyga
būtų aiškesnė, jeigu būtų daroma nuoroda į BDAR 24 straipsnį ir jame įtvirtintą atskaitomybės
principą. Todėl Valdyba rekomenduoja pakeisti 3.1 sąlygą, pavyzdžiui, taip: „[Duomenų valdytojas]
įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2016/679 (žr.
BDAR 24 straipsnį) [...]“.

16. Dėl SSS 3.2 sąlygos, kadangi duomenų valdytojas jau yra apibrėžęs duomenų tvarkymo veiklos, kuriai
taikomos SSS, tikslus ir priemones, Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI šią sąlygą performuluoti taip:
„3.2. [Duomenų valdytojas] turi teisę ir privalo priimti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo tikslų
ir priemonių.“

17. Dėl SSS 3.3 sąlygos, Valdyba mano, kad reikėtų paaiškinti, jog duomenų valdytojo prievolė
neapsiriboja teisinio pagrindo nustatymu, todėl rekomenduoja šią sąlygą performuluoti taip: „3.3.
[Duomenų valdytojas], be kita ko, turi užtikrinti, kad duomenų tvarkytojui pavedamas asmens
duomenų tvarkymas turėtų teisinį pagrindą“.

18. Dėl SSS 4.1 sąlygos trečio sakinio, Valdyba mano, kad galimybė duomenų valdytojui duoti vėlesnius ar
papildomus nurodymus yra būtina siekiant visapusiškai įgyvendinti 4 sąlygoje nustatytas šalių teises ir
prievoles, tačiau ji nėra neribota. Bet kokie vėlesni nurodymai turėtų atitikti atitinkamas šalių teises ir
prievoles, nustatytas SSS. Todėl siekiant aiškumo EDAV ragina Lietuvos PI šią sąlygą patikslinti.

19. Be to, Valdyba mano, kad tais atvejais, kai duomenų tvarkytojas tvarko duomenis ne duomenų
valdytojo nurodymu, o todėl, kad to reikalaujama pagal jam taikomą Sąjungos ar valstybės narės teisę,
duomenų tvarkytojas informuoja duomenų valdytoją apie teisinį reikalavimą prieš tvarkant šiuos
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duomenis, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę tokia informacija draudžiama dėl svarbių viešojo intereso
priežasčių. Todėl Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI įtraukti šį patikslinimą.

2.2.4 Konfidencialumas (SSS III skyrius)

20. Dėl SSS 7 sąlygos pirmo sakinio, Valdyba, siekdama nuoseklumo ir aiškumo, rekomenduoja Lietuvos
PI suderinti formuluotę su BDAR 28 straipsnio 3 dalies b punktu ir aiškiai nurodyti, kad prieiga prie
asmens duomenų suteikiama laikantis būtinybės žinoti principo. Valdyba siūlytų tokią formuluotę:
„duomenų tvarkytojui pavaldūs <...>, prisiėmusiems konfidencialumo įsipareigojimą arba saistomiems
atitinkama įstatymuose nustatyta konfidencialumo prievole, ir tik taikant būtinybės žinoti principą“.
Be to, Valdyba ragina Lietuvos PI išskaidyti toliau pateiktą 7 sąlygos dalį į atskiras dalis ir patikslinti ją,
kad ji taptų aiškesnė: 7 sąlyga gali būti pertvarkyta taip: „7. [...] Šalys užtikrina, kad: 7.1. prireikus
pakeisti asmenį, turintį prieigą prie asmens duomenų, jo prieigos teisės prie duomenų valdytojo
asmens duomenų panaikinamos ne vėliau nei paskutinę jo darbo su duomenų tvarkytojui patikėtais
duomenų valdytojo asmens duomenimis. Nutrūkus duomenų tvarkytojo darbuotojo darbo santykiams,
prieigos teisės prie duomenų valdytojo asmens duomenų panaikinamos ne vėliau nei paskutinę jo
darbo dieną. 7.2  Asmenų, kuriems suteikta prieiga prie asmens duomenų, sąrašas periodiškai
peržiūrimas [...]“.

2.2.5 Duomenų tvarkymo saugumas (SSS IV skyrius)

21. Dėl SSS 9 sąlygos, Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI patikslinti, kad pavojaus lygis turėtų būti
nustatomas atsižvelgiant į „techninių galimybių išsivystymo lygį, įgyvendinimo sąnaudas bei duomenų
tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus, taip pat duomenų tvarkymo keliamus įvairios tikimybės
ir rimtumo pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms“, – tai atitiktų BDAR 32 straipsnio 1 dalies
formuluotę. BDAR ši formuluotė vartojama siekiant užtikrinti, kad asmens duomenų tvarkymo
saugumo lygis visuomet atitiktų technologijų naujoves.

22. Dėl SSS 11 straipsnio, Valdyba ragina Lietuvos PI išbraukti žodžius „galintį kilti“ ir žodžius „sumažinti
pavojų iki minimumo“ pakeisti žodžiais „sumažinti pavojų“. Be to, Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI
patikslinti, kad frazė „nepriklausomai nuo duomenų valdytojo“ susijusi su pavojaus vertinimu, o ne
priemonių įgyvendinimu, dabartinėje formuluotėje tai nėra visiškai aišku. Pavyzdžiui, šios sąlygos
pirmą sakinį galima performuluoti taip: „Remiantis BDAR 32 straipsniu, duomenų tvarkytojas,
nepriklausomai nuo duomenų valdytojo, taip pat įvertina pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms,
būdingą duomenų valdytojo jam patikėtai tvarkymo veiklai, ir įdiegti priemones tam pavojui
sumažinti“.

23. Dėl SSS 12 sąlygos, Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI suderinti formuluotę su BDAR 28 straipsnio
3 dalies f punktu, nurodant pagalbą duomenų valdytojui užtikrinant BDAR 32 straipsnyje numatytos
prievolės vykdymą (vietoj jo „pareigų“ „vykdymo“ (angl. „fulfilment“ of its „duties“).

24. Dėl SSS 13 sąlygos, Valdyba supranta, kad pirmas sakinys susijęs su atveju, kai vėliau, duomenų
valdytojo vertinimu, nustatytam pavojui sumažinti reikia, kad duomenų tvarkytojas įgyvendintų
papildomas priemones. Tokiu atveju Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI tai patikslinti. Dėl šios sąlygos
antro sakinio Valdyba mano, kad gali būti klaidinga nurodyti duomenų valdytojo teisę gauti tokių
papildomų priemonių įgyvendinimo įrodymus, atsižvelgiant į tai, kad duomenų valdytojo teisė atlikti
auditą taikoma plačiau, t. y. visoms šiose SSS nustatytoms prievolėms, kaip numatyta BDAR
28 straipsnio 3 dalies h punkte. Todėl Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI iš dalies pakeisti šį sakinį ir
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pateikti nuorodą į SSS X skyrių (pvz., „Duomenų tvarkytojas pateikia duomenų valdytojui visą
informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdomos Sąlygų X skyriuje nustatytos prievolės“).

2.2.6 Kito duomenų tvarkytojo pasitelkimas (SSS V skyrius)

25. SSS V skyriuje Valdyba ragina Lietuvos PI šiek tiek performuluoti kelis sakinius, kad jie būtų aiškesni.
16 sąlygoje formuluotė „šios Sutarties vykdymui“ galėtų būti performuluota taip: „pagal šią Sutartį
vykdomam duomenų tvarkymui“. 16.1 sąlygoje žodžius „iki pasitelkimo dienos“ (angl. to the date of
engagement) galima pakeisti žodžiais „iki pasitelkimo dienos“ (angl. before the date of engagement).
16.2 sąlygoje frazę „ne vėliau kaip iki [nurodyti laikotarpį]“ (angl. no later than till [specify the period])
galima pakeisti fraze „ne vėliau kaip prieš [nurodyti laikotarpį]“ (angl. no later than [specify the period]
in advance), o žodžius „specialias papildomas“ (angl. special additional) – žodžiu „konkrečias“ (angl.
specific). Galiausiai Valdyba siūlo paskutiniuose 16.1 ir 16.2 sąlygų sakiniuose nekartoti nuorodos į
2 priedą, kuri jau yra pateikta 15 sąlygoje.

26. Konkrečiau dėl SSS 17 sąlygos, atrodo, kad šiuo metu į SSS projektą įtraukta nuoroda į galimybę
sudaryti sutartį ar kitą teisės aktą gali būti klaidinanti. Todėl Valdyba rekomenduoja šią sąlygą suderinti
su 28 straipsnio 4 dalies formuluote. Be to, Valdyba mano, kad šioje sąlygoje turėtų būti nurodyta, kad
prieš pradėdamas tvarkyti duomenis duomenų tvarkytojas informuoja pagalbinį duomenų tvarkytoją
apie duomenų valdytojo, kurio vardu jis tvarko asmens duomenis, tapatybę ir kontaktinius duomenis.
Valdyba ragina Lietuvos PI atitinkamai performuluoti šią sąlygą, pavyzdžiui, taip: „Kai duomenų
tvarkytojas konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai duomenų valdytojo vardu atlikti pasitelkia pagalbinį
duomenų tvarkytoją, sutartimi ar kitu teisės aktu pagal Sąjungos ar valstybės narės teisę, tam
pagalbiniam duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir
prievolės, nustatytos Sutartyje ar kitame teisės akte, visų pirma prievolė tinkamai užtikrinti, kad
tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas
atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus. Prieš pradėdamas tvarkyti duomenis duomenų
tvarkytojas informuoja pagalbinį duomenų tvarkytoją apie duomenų valdytojo, kurio vardu jis tvarko
asmens duomenis, tapatybę ir kontaktinius duomenis.“

27. Dėl SSS 18 sąlygos, Valdyba pažymi, kad siūloma prievolė duomenų tvarkytojui pateikti sutarties su
pagalbiniu duomenų tvarkytoju kopiją, jei tai turi įtakos nurodymams arba saugumo lygiui, nėra aiškiai
numatyta BDAR ir šalims gali būti neaiški, tačiau supranta ketinimą reikalauti, kad duomenų
tvarkytojas praneštų duomenų valdytojui, jei kyla klausimų, susijusių su pasitelktu pagalbiniu
duomenų tvarkytoju. Todėl Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI pakeisti šią nuostatą ir nustatyti, kad
duomenų tvarkytojas privalo pranešti duomenų valdytojui apie tai, kad pagalbinis duomenų
tvarkytojas neįvykdė savo prievolių pagal sutartį ar kitą šiam pagalbiniam duomenų tvarkytojui
privalomą teisės aktą. Galiausiai paskutinis sakinys turėtų būti performuluotas taip: „Duomenų
tvarkytojas neprivalo pateikti Sutarties nuostatų dėl su verslu susijusių klausimų, kurie neturi įtakos su
pagalbiniu duomenų tvarkytoju sudarytos sutarties dėl asmens duomenų teisinės apsaugos sąlygoms“.

28. Dėl SSS 19 sąlygos, Valdyba supranta, kad duomenų tvarkytojo ir pagalbinio duomenų tvarkytojo
sutartyje duomenų valdytojui ketinama suteikti „trečiosios šalies naudos gavėjo teisę“. Todėl Valdyba
ragina Lietuvos PI paaiškinti šios sąlygos pobūdį, pavyzdžiui, performuluojant pirmąjį sakinį taip:
duomenų tvarkytojas „susitaria dėl trečiosios šalies naudos gavėjo sąlygos su pagalbiniu duomenų
tvarkytoju (jei toks yra), numatant, kad [...]“. Valdyba taip pat rekomenduoja vietoj „tęsti duomenų
tvarkymo santykius tiesiogiai su pagalbiniu duomenų tvarkytoju“ įrašyti „užtikrinti susitarimo vykdymą
tiesiogiai su pagalbiniu duomenų tvarkytoju“. Be to, Valdyba primena, kad ji mano, jog naudinga tokią
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sąlygą įtraukti standartines sutarčių sąlygas, nes ji išsaugo duomenų valdytojo teises, todėl
rekomenduoja Lietuvos PI pakeisti ją padaryti privaloma.

29. Dėl SSS 20 sąlygos, Valdyba ragina Lietuvos PI įtraukti priminimą, kad „Duomenų tvarkytojas atsako
už reikalavimą, kad pagalbinis duomenų tvarkytojas laikytųsi bent jau prievolių, kurios duomenų
tvarkytojui taikomos pagal Sąlygas ir BDAR“.

2.2.7 Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms (SSS
VI skyrius)

30. Valdyba ragina Lietuvos PI patikslinti, kad žodžiai „trečiosios valstybės“ reiškia valstybes, esančias už
EEE, o ne už Lietuvos ribų. Tai galima padaryti į 21 sąlygą įterpiant „<...> trečiosioms valstybėms (t. y.
EEE nepriklausančioms valstybėms) <...>“.

31. Be to, Valdyba rekomenduoja išbraukti 21 sąlygos 2 išnašą ir tą patį sakinį iš 3 priedo 6 punkto, nes
tokios standartinės sutarčių sąlygos nėra tinkamas dokumentas, kuriame būtų išsamiai apibrėžta
asmens duomenų perdavimo sąvoka.

32. Dėl SSS 22 sąlygos, Valdyba rekomenduoja pakeisti formuluotę „tokių duomenų perdavimas“ (angl.
transfer of such information) formuluote „tokių duomenų pranešimas“ (angl. communication of such
information), kad būtų išvengta painiavos su BDAR V skyriuje nurodyta perdavimo sąvoka.

33. Dėl SSS 23.1 sąlygos, Valdyba ragina Lietuvos PI patikslinti šią formuluotę taip: „perduoti asmens
duomenis duomenų valdytojui ar duomenų tvarkytojui trečiojoje valstybėje ar tarptautinėje
organizacijoje“ (angl. to transfer personal data to a Data Controller or a Data Processor in a third
country or in an international organisation).

34. Valdyba mano, kad pasirinktos perdavimo priemonės paminėjimas, kartu su nurodymais padeda
įrodyti, kad šalys laikosi BDAR V skyriaus nuostatų ir todėl EDAV ragina Lietuvos PI toliau aiškiau
išdėstyti SSS 24 sąlygą taip: „Duomenų valdytojo nurodymai ar patvirtinimai dėl asmens duomenų
perdavimo į trečiąją valstybę, įskaitant, jeigu taikytina, Reglamento (ES) 2016/679 V skyriuje nustatytą
perdavimo priemonę, kuria jie grindžiami, yra išdėstyti šių standartinių sutarčių sąlygų 3 priede“.

2.2.8 Pagalba duomenų valdytojui(SSS VII skyrius)

35. Dėl aiškumo ir atitikties BDAR 28 straipsnio 3 dalies e punktui Valdyba ragina Lietuvos PI šiek tiek
performuluoti SSS 26 sąlygą taip: „Atsižvelgdamas į tvarkymo pobūdį, duomenų tvarkytojas, kiek tai
įmanoma, padeda duomenų valdytojui tinkamomis techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis
įvykdyti duomenų valdytojo prievolę atsakyti į prašymus naudotis duomenų subjekto teisėmis,
nustatytomis Reglamento (ES) 2016/679 III skyriuje. Tai reiškia, kad duomenų tvarkytojas, kiek tai
įmanoma, padeda duomenų valdytojui vykdyti jo prievolę įgyvendinti šias duomenų subjekto teises“.

36. Dėl SSS 27 sąlygos, Valdyba pažymi, kad šios sąlygos turinys pakartotas 29 sąlygoje. Todėl Valdyba
ragina Lietuvos PI 27 sąlygą sujungti su 29, kad naująja sąlyga 3 priede būtų siekiama užtikrinti, jog
šalys išsamiai nustatytų tvarką, kaip duomenų tvarkytojas privalo teikti pagalbą duomenų valdytojui,
susijusią su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu ir duomenų saugumo pažeidimais. Pavyzdžiui,
naujoji sąlyga galėtų būti išdėstyta taip: „Šalys Sutarties 3 priede nustato tinkamas technines ir
organizacines priemones, kurias naudojant duomenų tvarkytojas privalo padėti duomenų valdytojui
įgyvendinti duomenų subjekto teises ir vykdyti prievoles pagal BDAR 33–36 straipsnius, kaip nustatyta
Sutarties 26 ir 27 punktuose“.
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37. Valdyba supranta, kad SSS 28 sąlyga kartu su 12 sąlyga siekiama atspindėti BDAR 28 straipsnio 3 dalies
f punkto turinį: 12 sąlygoje minima duomenų tvarkytojo pagalba užtikrinant atitiktį BDAR
32 straipsniui, o 28 sąlyga apima duomenų tvarkytojo pagalbą užtikrinant atitiktį BDAR 33–
36 straipsniams. Todėl Valdyba rekomenduoja 28 sąlygoje pateikti nuorodą į 12 sąlygą (o ne į 13) ir
performuluoti šią sąlygą, kad ji labiau atitiktų atitinkamas BDAR nuostatas. Pavyzdžiui, šią sąlygą
galima performuluoti taip:

„Be duomenų tvarkytojo prievolės padėti duomenų valdytojui pagal Sutarties 12 punktą, duomenų
tvarkytojas, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį ir duomenų tvarkytojui prieinamą
informaciją, taip pat padeda duomenų valdytojui užtikrinti, kad būtų įvykdyta:
28.1 duomenų valdytojo prievolė nepagrįstai nedelsiant ir, jei įmanoma,[...];
28.2 duomenų valdytojo prievolė nepagrįstai nedelsiant pranešti [...];
28.3 duomenų valdytojo prievolė atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą [...], kai dėl tam tikros
rūšies duomenų tvarkymo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms;
28.4 duomenų valdytojo prievolė konsultuotis su kompetentinga priežiūros institucija [...], jei poveikio
duomenų apsaugai vertinimas rodo, kad duomenų tvarkymas sukeltų didelę pavojų, jei duomenų
valdytojas nesiimtų priemonių tam pavojui sumažinti“.

2.2.9 Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (SSS VIII skyrius)

38. SSS 30 sąlygos antrame sakinyje šalims rekomenduojama pasirinkti valandų skaičių, per kurį duomenų
tvarkytojas turi pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą ir kuris neviršija 24 valandų nuo
sužinojimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą. Kai kuriais atvejais toks terminas gali būti
trumpas, be to, gali būti painiojamas su terminu, per kurį duomenų valdytojas turi pranešti PI apie
asmens duomenų saugumo pažeidimą. Atsižvelgdama į reikalavimą, kad duomenų tvarkytojas,
sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pagal BDAR 33 straipsnio 2 dalį, „nepagrįstai
nedelsdamas“ praneštų duomenų valdytojui, Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI išbraukti sakinį,
kuriame rekomenduojama, kad terminas (kuris ir taip prasideda nuo sužinojimo apie asmens duomenų
saugumo pažeidimą momento – trūksta žodžio „pažeidimas“) neturėtų būti ilgesnis nei 24 valandos,
ir leisti šalims pasirinkti tinkamą terminą. Be to, Valdyba rekomenduoja iš 30 sąlygos antrojo sakinio
išbraukti žodžius „jei įmanoma“, atsižvelgdama į tai, kad duomenų tvarkytojas bet kuriuo atveju
privalo pateikti tokį pranešimą (BDAR 33 straipsnio 2 dalis), ir siekdama išvengti situacijų, kai duomenų
tvarkytojas gali teigti, kad buvo „neįmanoma“ pranešti duomenų valdytojui apie duomenų saugumo
pažeidimą per sutartą laikotarpį.

39. Dėl SSS 31.4 sąlygos, Valdyba ragina Lietuvos PI nurodyti „kompetentingos priežiūros institucijos
prašymus“, o ne „kompetentingos priežiūros institucijos raštus“, nes priežiūros institucija gali prašyti
informacijos ne tik raštais, bet ir kitomis priemonėmis.

40. Dėl SSS 32 sąlygos, susijusios su duomenų tvarkytojo prievole pateikti papildomos informacijos, jei jis
nepateikia visos informacijos pirmuoju pranešimu, Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI nenurodyti
24 valandų laikotarpio. Vietoj to turėtų būti aiškiai nurodyta, kad ši informacija turi būti pateikta
„toliau nepagrįstai nedelsiant“ (o ne „nedelsiant“) pagal duomenų valdytojo prievolę pagal BDAR
33 straipsnio 4 dalį.

2.2.10 Duomenų trynimas ir grąžinimas (SSS IX skyrius)

41. Dėl SSS 34 sąlygos, Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI patikslinti, kad šioje sąlygoje numatytos
galimybės paliekamos „duomenų valdytojo pasirinkimui“, kad ji kuo labiau atitiktų BDAR 28 straipsnio
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3 dalies g punkto formuluotę. Be to, Valdyba siūlo žodį „patvirtinti“ pakeisti žodžiu „įrodyti“.  Trečia,
Valdyba rekomenduoja patikslinti, kad esamos kopijos turi būti ištrintos „bet kuriuo atveju“ (taigi
sakinį būtų galima performuluoti taip: „[...] ir bet kuriuo atveju ištrinti esamas kopijas, nebent [...]“).
Galiausiai Valdyba rekomenduoja Lietuvos PI pačioje sąlygoje konkrečiai nurodyti, kad duomenų
valdytojas turėtų turėti galimybę keisti sutarties pasirašymo metu padarytą pasirinkimą per visą
sutarties galiojimo laikotarpį ir ją nutraukus.

2.2.11 Duomenų tvarkytojo kontrolė / Auditas ir tikrinimas (SSS X skyrius)

42. Valdyba supranta, kad X skyrius susijęs su BDAR 28 straipsnio 3 dalies h punktu. Todėl Valdyba ragina
Lietuvos PI paaiškinti šio skyriaus turinį – pakeisti X skyriaus pavadinimą taip: „Duomenų tvarkytojo
auditas ir tikrinimas“.

43. Dėl SSS 37 sąlygos, Valdyba ragina Lietuvos PI, siekiant nuoseklumo su BDAR, šiek tiek pakeisti šios
sąlygos formuluotę, kad ji būtų suderinta su BDAR 28 straipsnio 3 dalies h punkto terminija: „Duomenų
tvarkytojas pateikia duomenų valdytojui visą informaciją, būtiną siekiant įrodyti, kad vykdoma
Reglamento (ES) 2016/679 28 straipsnyje ir Sutartyje nustatyta prievolė, ir sudaro sąlygas bei padeda
duomenų valdytojui arba kitam duomenų valdytojo įgaliotam auditoriui atlikti auditą, įskaitant
patikrinimus vietoje“.

44. Dėl SSS 39 sąlygos, Valdyba mano, kad žodžiai „physical means“ (fizinės priemonės) gali būti
klaidinantys. Todėl Valdyba ragina Lietuvos PI vartoti sąvoką „physical facilities. Be to, gali būti tikslinga
SSS nurodyti, kad duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas įsipareigoja bendradarbiauti su
priežiūros institucija, be kita ko, jos prašymu pateikti jai informaciją, kuria siekiama įrodyti atitiktį,
įskaitant audito ir patikrinimų rezultatus.

2.2.12 Baigiamosios nuostatos (SSS XI skyrius)

45. Dėl SSS 44 sąlygos, Valdyba ragina Lietuvos PI paaiškinti sąvokas „iš esmės arba nuolat pažeidžia
Sutartį“, kad Šalys išvengtų neaiškumų dėl jų aiškinimo. Be 44 sąlygoje pateiktų Sutarties nutraukimo
nuostatų, Valdyba rekomenduoja, kad į SSS būtų įtraukta galimybė duomenų valdytojui nutraukti SSS,
kai SSS galiojimas buvo sustabdytas pagal SSS 43 sąlygą ir kai per tam tikrą laiką, kurį turi nustatyti
šalys, nebuvo atkurta atitiktis.

2.2.13 1 priedas

46. Atsižvelgdama į tai, kad 1 priedas skirtas duomenims apie duomenų valdytojo vardu duomenų
tvarkytojo vykdomą tvarkymo veiklą pateikti, Valdyba primena, kad duomenų tvarkymo veikla šalių
turi būti apibūdinta kuo detaliau. Todėl Valdyba palankiai vertina pavyzdžius, kuriuos Lietuvos PI
pateikia galimam priedo dalių turiniui iliustruoti, nes jie yra tinkamos gairės šalių aprašams.

47. Vis dėlto Valdyba laikosi nuomonės, kad galima šiek tiek patikslinti, kokio išsamumo lygio tikimasi
1 priede. Todėl Valdyba ragina Lietuvos PI 1 priedo 1 punkte vietoj „duomenų tvarkymo operacijos“
nurodyti „duomenų tvarkymo veikla“, o 1 priedo 1.3 punkte vietoj „asmens duomenys“ – „asmens
duomenų rūšys“.

2.2.14 2 priedas

48. Dėl 2 priedo 1 punkto, Valdyba palankiai vertina tai, kad į jį įtraukta lentelė, kuria Šalys turi vadovautis
aprašydamos įgaliotuosius pagalbinius duomenų tvarkytojus, kaip numatyta SSS V skyriuje.
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49. Dėl 2 priedo 2 punkto dėl išankstinio pranešimo apie leidimo suteikimą naujiems pagalbiniams
duomenų tvarkytojams, Valdyba ragina Lietuvos PI paaiškinti, kad šis punktas susijęs su naujais
pagalbiniais duomenų tvarkytojais, kurie dar nėra išvardyti ankstesniame punkte. Be to, Valdyba
mano, kad pirmasis sakinys gali būti aiškinamas kaip prieštaraujantis 16.1 ir 16.2 sąlygoms, kuriose
reikalaujama, kad būtų nustatytas konkretus laikotarpis, ir rekomenduoja Lietuvos PI pakeisti šio
sakinio formuluotę, kad būtų užtikrinta, jog šalys numatytų ir išankstinio pranešimo laikotarpį, ir
susijusias sąlygas: „Nurodykite išankstinio pranešimo dėl leidimo suteikimo pagalbiniams duomenų
tvarkytojams laikotarpius ir kitas susijusias sąlygas“.

2.2.15 3 priedas

50. Dėl SSS 3 priedo, Valdyba mano, kad siekiant aiškiai nurodyti, ką šalys turėtų užpildyti, reikėtų pakeisti
kelių sakinių formuluotę. Todėl Valdyba ragina Lietuvos PI vartoti „duomenų tvarkymas, kurį pavesta
atlikti“ (angl. the processing entrusted) vietoj „duomenų tvarkymas, kurį paskirta atlikti“ (angl. the
processing assigned) (1 punktas), „elementai“ (angl. elements) vietoj „dalys“ (angl. lots) (2 punktas),
„duomenų pranešimas“ (angl. communication of the data) vietoj „duomenų perdavimas“ (angl.
transfer of the data) (2 punktas), „įrodyti ištrynimo faktą“ (angl. demonstrate the fact of erasure) vietoj
„įrodyti ištrynimo faktą“ (angl. prove the fact of erasure) (4 punktas), „duomenų tvarkymo vieta“ (angl.
data processing location) vietoj „duomenų tvarkymo vieta“ (angl. data processing place) (5 punktas),
„susipažinimas“ (angl. information) vietoj „susipažinimas“ (angl. familiarization) (7 ir 8 punktai) ir
„fizinės priemonės“ (angl. physical facilities) vietoje „fizinės priemonės“ (angl. physical means) (7 ir
8 punktai).

51. Bendra pastaba dėl 3 priedo 2 punkto, susijusio su duomenų tvarkymo saugumu: Valdyba primena,
kad jame pateiktos informacijos išsamumo lygis turi būti toks, kad duomenų valdytojas galėtų įvertinti
priemonių tinkamumą, kad įvykdytų savo atskaitomybės prievolę. Taip pat būtų naudinga šalims
pasiūlyti įtraukti asmens duomenims tvarkyti naudojamos programinės įrangos apsaugos priemonių
aprašymą.

52. Dėl 3 priedo 3 punkto, susijusio su pagalba duomenų valdytojui, Valdyba laikosi nuomonės, kad į
priedą turėtų būti įtraukti veiksmai, kurių turi imtis duomenų tvarkytojas, ir procedūra, kurios turi būti
laikomasi teikiant pagalbą duomenų valdytojui, atsižvelgiant į BDAR 28 straipsnio 3 dalies e ir
f punktus. Pavyzdžiui, kalbant apie prievolę teikti pagalbą pagal BDAR 28 straipsnio 3 dalies e punktą,
SSS turi būti aiškiai nustatyta, ar duomenų tvarkytojas turi palaikyti ryšį su duomenų subjektais ir kaip
duomenų tvarkytojas turi pranešti duomenų valdytojui apie su duomenų subjektų teisėmis susijusius
klausimus (pvz., per nustatytą laikotarpį persiųsti prašymą duomenų valdytojui arba imtis kitų tinkamų
priemonių). Šiuo atveju pagalba teikiama tik keičiantis informacija tarp duomenų valdytojo ir
duomenų tvarkytojo. Kitas galimas scenarijus – duomenų valdytojas nurodo duomenų tvarkytojui
atsakyti į duomenų subjekto prašymus pagal duotus nurodymus. Dar viena galimybė – duomenų
tvarkytojas techniškai įgyvendina duomenų valdytojo nurodymus dėl duomenų subjekto teisių.
Valdyba siūlo, kad Lietuvos PI pateiktų organizacinių priemonių, pagal kurias galėtų būti
bendradarbiaujama su duomenų tvarkytoju, pavyzdžių, kad būtų nurodyta, kokio išsamumo
informaciją 3 priede turėtų užpildyti šalys.

53. Valdyba taip pat atkreipia dėmesį, kad 3 priedo 7 ir 8 punktuose nustatyta, kad tais atvejais, kai
duomenų valdytojas atlieka fizinį duomenų tvarkytojo ir pagalbinio duomenų tvarkytojo patikrinimą ir
(arba) patikrinimą vietoje, jis padengia išlaidas. Kadangi išlaidų paskirstymo tarp duomenų valdytojo
ir duomenų tvarkytojo klausimo BDAR nereglamentuoja, Valdyba ragina Lietuvos PI šiuose punktuose
visiškai neminėti išlaidų.
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3 IŠVADOS

54. Valdyba labai palankiai vertina tai, kad Lietuvos PI pateikė savo SSS projektą, kad ji pateiktų savo
nuomonę, kuria siekiama darnaus BDAR įgyvendinimo.

55. Valdybos manymu, Lietuvos priežiūros institucijos pateiktą SSS projektą, dėl kurio teikiama nuomonė,
reikia dar šiek tiek koreguoti, kad jį būtų galima laikyti standartinėmis sutarčių sąlygomis.  Jeigu visos
nuomonėje išvardytos rekomendacijos bus įgyvendintos, Lietuvos PI galės naudoti šį susitarimo
projektą kaip standartines sutarčių sąlygas pagal BDAR 28 straipsnio 8 dalį, nelaukdama patvirtinimo
iš Europos Komisijos.

4 BAIGIAMOSIOS PASTABOS

56. Ši nuomonė yra skirta Lietuvos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (Lietuvos priežiūros
institucija) ir bus paviešinta pagal BDAR 64 straipsnio 5 dalies b punktą.

57. Pagal BDAR 64 straipsnio 7 ir 8 dalis priežiūros institucija per dvi savaites nuo nuomonės gavimo
elektroninėmis priemonėmis praneša Valdybos pirmininkui apie tai, ar ji iš dalies keis SSS projektą, ar
jo nekeis. Per šį laikotarpį ji pateikia savo iš dalies pakeistą SSS projektą arba nurodo atitinkamas
priežastis, dėl kurių neketina visiškai arba iš dalies atsižvelgti į šią nuomonę. Priežiūros institucija
perduoda galutinį sprendimą Valdybai, kad jis būtų įtrauktas į sprendimų, kuriems taikomas
nuoseklumo mechanizmas, registrą, kaip nustatyta BDAR 70 straipsnio 1 dalies y punkte.

Europos duomenų apsaugos valdybos vardu

Pirmininkė

(Andrea Jelinek)


