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Europos Sąjungos naujienos

Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Duomenų perdavimas iš ES į JAV: 
,,Schrems II“ sprendimu ESTT 
panaikino ES ir JAV Privatumo 
skydo sistemą (en. Privacy Shield
Framework) 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau -
ESTT) paskelbė labai lauktą sprendimą dėl ES ir 
JAV Privatumo skydo sistemos, susijusios su 
asmens duomenų perdavimu tarp ES ir JAV, 
galiojimo (bylos nr. C-311/18).

Sprendimu, plačiai žinomoje kaip „Schrems II“ 
byloje, pripažinta, kad galiojanti Privatumo 
skydo schema nepakankamai apsaugo duomenų 
subjektų teises įtvirtintas Europos Sąjungoje, 
kai asmens duomenys remiantis Privatumo 
skydo schema yra perduodami į Jungtines 
Amerikos Valstijas. ESTT sprendimu Privatumo 
skydo sistema pripažinta negaliojančia ir toliau 
negali būti naudojama perduodant asmens 
duomenis iš ES į JAV. 

Byla susijusi su Max Schrems 2015 m. Airijos 
duomenų apsaugos komisarui pateiktu skundu, 
ginčydamas teisinį pagrindą, kuriuo rėmėsi 
„Facebook Ireland“ perduodama jo asmens 
duomenis iš ES į JAV. Vėliau skundą gavęs 
Airijos Aukščiausiasis Teismas pateikė klausimus 
ESTT, įskaitant klausimus, susijusius su 
Standartinių sutarčių sąlygų (toliau - SSS) bei 
ES ir JAV privatumo skydo, kaip asmens 
duomenų tarptautinio perdavimo mechanizmo, 
teisėtumu.

ES pranešimas  (anglų 
k.)

ES pranešimo santrauka 
(anglų k.)

ESTT sprendimas (anglų 
k.)

2020 m. liepos 16 d. 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6689575311698341888/
https://www.eversheds-sutherland.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Data-Protection/schrems-ii-judgement-170720
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_521
https://noyb.eu/files/CJEU/judgment.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_20_521
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ESTT sprendė, kad Privatumo skydas negalioja 
dėl dviejų priežasčių:
- JAV stebėjimo programos nėra ribojamos 
duomenų tvarkymo, kuris yra būtinas ir 
proporcingas, todėl neatitinka ES pagrindinių 
teisių chartijos (toliau - ES chartija) 52 
straipsnio 1 dalies; ir
- ES piliečiai neturi veiksmingų teisių gynimo 
būdų JAV institucijoms vykdant neteisėtą 
stebėjimą, kaip reikalaujama ES chartijos 47 
straipsniu.

Kaip minėta, ESTT sprendimas neapsiribojo 
Privatumo skydo sistemos vertinimu - teismas 
taip pat vertino ir sprendė dėl Standartinių 
sutarčių sąlygų, kaip asmens duomenų 
perdavimo mechanizmo, teisėtumo.

Nors SSS galiojimas nepanaikintas ir 
standartinės sąlygos lieka galiojančiu asmens 
duomenų perdavimo mechanizmu, ESTT 
sprendimas sukėlė abejonių dėl praktinio SSS 
įgyvendinimo. Įmonės (įprastai esančios 
duomenų valdytojomis), turės kiekvienu atveju 
atskirai įvertinti, ar asmens duomenų perdavimo 
aplinkybės užtikrina tinkamą apsaugą ir atitinka 
ES reikalavimus, t.y. nepakanka, kad duomenų 
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Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
eksportuotojas ir importuotojas pasirašytų 
Standartines sutarčių sąlygas - kiekvienu atveju 
eksportuotojas turės įvertinti, ar asmens 
duomenų gavėjas gali įgyvendinti jam 
sutartinėmis sąlygomis numatytas prievoles, o 
prireikus, turi pateikti papildomas apsaugos 
priemones.

Savo sprendimu ESTT pabrėžė Standartinių 
sutarčių sąlygų 5, 6 ir 12 punktus, numatančius, 
jog: i) jei duomenų gavėjas esantis trečiojoje 
šalyje negali tinkamai apsaugoti ES asmens 
duomenų, jis turi grąžinti arba sunaikinti gautus 
duomenis ir (ii) duomenų subjektas įgyja teisę 
gauti patirtos žalos kompensaciją. 

Europos Komisija paskelbė 
pranešimą dėl „Schrems II“ bylos

2020 m. liepos 16 d. Pranešimai (anglų k.)Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja 
vertybėms ir skaidrumui bei Europos Komisijos 
narys teisingumui paskelbė bendrus pranešimus 
dėl sprendimo „Schrems II“ byloje.

Anot EK pirmininko pavaduotojos Jourová, 
„Schrems II“ bylos sprendimas patvirtina Europos 
piliečių duomenų apsaugos būtinumą. Tai 
patvirtindama Jourová nurodė ir plataus 
tarptautinio duomenų perdavimo priemonių 
pasirinkimo svarbą, užtikrinant aukštą duomenų 
apsaugos lygį. Vicepirmininkė Jourová patvirtino,

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1366
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kad Europos Komisija glaudžiai bendradarbiaus 
su kolegomis JAV tam, kad užtikrinti saugų 
transatlantinį duomenų perdavimą. Komisijos 
narys Reyndersas taip pat palankiai įvertino 
„Schrems II“ sprendimą ir pabrėžė būtinybę kuo 
greičiau modernizuoti Standartinių sutarčių 
sąlygų mechanizmą.

Remiantis šiais pareiškimais, tikėtinos naujos 
iniciatyvos ir priemonės, nustatančios 
tarptautinio asmens duomenų perdavimo 
sąlygas.

EDAV paruošti DUK 
(anglų k.) 

2020 m. liepos 23 d. Europos duomenų apsaugos 
valdyba (EDAV) paskelbė Dažnai 
užduodamų klausimų sąrašą apie 
„Schrems II“ bylos pasekmes

Atsižvelgdama į sprendimą „Schrems II“ byloje, 
Europos duomenų apsaugos valdyba (toliau -
EDAV) paskelbė DUK apie Privatumo skydo 
pripažinimą negaliojančiu ir pasekmes susijusias 
su Standartinėmis sutarčių sąlygomis (toliau -
SSS).

Be kita ko, DUK aiškiai patvirtina, kad (i) nėra 
pereinamojo laikotarpio, kuriuo galima būtų 
remtis Privatumo skydu; ir (ii) teismo sprendimo 
elementai, susiję su SSS, yra 
(a) taikomi ir privalomosioms įmonių taisyklėms 
(en. Binding Corporate Rules), ir 
(b) neapriboti tik duomenų perdavimu į JAV (t.y. 
sprendimas taikomas asmens duomenų 
perdavimui pagal SSS į bet kurią trečiąją šalį).

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200724_edpb_faqoncjeuc31118_en.pdf
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Europos komisijos 
bendras pranešimas 
(anglų k.)

JAV bendras pranešimas 
(anglų k.)

2020 m. rugpjūčio 10 d. Europos Komisija ir JAV prekybos departamentas 
paskelbė bendrą pareiškimą, patvirtinantį, kad 
pradėtos diskusijos dėl naujos ES ir JAV 
Privatumo skydo sistemos, atitinkančios 
„Schrems II“ sprendimo sąlygas, sukūrimo. Abi 
šalys pripažino duomenų apsaugos svarbą 
perduodant asmens duomenis ir patvirtino tvirtą 
apsisprendimą užtikrinti pagrindinių teisių 
įgyvendinimą bei teisinės valstybės principų 
laikymąsi.

ES ir JAV paskelbė bendrą 
pareiškimą dėl naujos Privatumo 
skydo sistemos

Priėmus sprendimą Schrems II 
byloje EDAV kuria darbo grupes

Atsižvelgdama į „Schrems II“ sprendimą, EDAV 
sukūrė dvi darbo grupes, kurios:

- spręs su tuo susijusius gaunamus skundus; ir
- parengs rekomendacijas, kurios padės 
duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams 
nustatyti ir įgyvendinti papildomas apsaugos 
priemones perduodant asmens duomenis į 
trečiąsias šalis.

2020 m. rugsėjo 4 d. Pranešimas spaudai 
(anglų k.)

EDAV pradeda konsultacijas dėl 
gairių 07/2020 – duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo 
sąvokos BDAR kontekste

EDAV pradėjo viešas konsultacijas dėl ruošiamų 
Gairių 07/2020 dėl duomenų valdytojo ir 
duomenų tvarkytojo sąvokų BDAR kontekste.

Gairėmis siekiama pateikti praktines 
rekomendacijas dėl BDAR nustatytų duomenų 
valdytojo ir duomenų tvarkytojo sąvokų, taip pat 
šių sąvokų naudojimo pasekmių. 

2020 m. rugsėjo 7 d. Pranešimas spaudai 
(anglų k.)

Gairės (anglų k.)

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=684836
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2020/08/joint-press-statement-us-secretary-commerce-wilbur-ross-and-european
https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-thirty-seventh-plenary-session-guidelines-controller_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2020/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor_en
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202007_controllerprocessor_en.pdf
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Gairėse pabrėžiama, kad šių sąvokų reikšmės ir 
kriterijai turi būti pakankamai aiškūs ir 
nuosekliai taikomi visoje Europos ekonominėje 
erdvėje (toliau - EEE). Gairėse pateikiamos ne 
tik bendros EDAV pastabos dėl šių sąvokų, bet 
taip pat:

- „valdytojo“ ir „bendrų valdytojų“ apibrėžimai;
- „tvarkytojo“ apibrėžimas;
- „trečiosios šalies“ ir „gavėjo“ apibrėžimai;
- skirtingų vaidmenų priskyrimo pasekmės;
- duomenų valdytojo ir tvarkytojo santykiai; ir
- bendro duomenų valdymo pasekmės.

Konsultacijų laikotarpis baigėsi  2020 m. spalio 
19 d. Šiuo metu laukiama galutinės patvirtintos 
gairių versijos.
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Naujiena Aprašymas Data Nuorodos
Prašymų dėl asmens duomenų 
teikimo vertinimo gairės pateiktos 
viešosioms konsultacijoms

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
parengė ir pateikė viešosioms konsultacijoms 
Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo 
gaires.

Šiomis gairėmis Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija siekia padėti duomenų valdytojams ir 
duomenų tvarkytojams geriau suprasti, kaip turi 
vertinti gaunamus prašymus dėl asmens 
duomenų teikimo. Neretai kyla klausimų, ar tam 
tikri prašymai dėl asmens duomenų teikimo gali 
būti vykdomi, kokiais kriterijais vadovautis, 
vertinant prašymų teisėtumą ir pagrįstumą, 
kokia informacija prašyme turi būti nurodyta, 
kaip duomenų valdytojui užtikrinti pareigą 
išsaugoti asmens duomenų paslaptį, kad 
asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, 
neturintiems teisinio pagrindo susipažinti su 
prašomais asmens duomenimis. Gairėse 
aptariami pagrindiniai aspektai, į kuriuos turėtų 
atsižvelgti prašymus gavę duomenų valdytojai ir 
tvarkytojai.

Viešosioms 
konsultacijoms pateiktą 
gairių projektą galima 
rasti šioje nuorodoje.

2020 m. rugpjūčio 13 d. 

Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija paskelbė 2020 m. 
patikrinimų plano pakeitimus

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
planuojamus įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų 
patikrinimus atlieka vadovaudamasi kiekvienais 
metais tvirtinamu patikrinimų planu. Dėl asmens 
duomenų tvarkymo pokyčių, aktualijų ar 

2020 m. rugsėjo 9 d. Pakoreguotas patikrinimų 
planas

https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/prasymu-del-asmens-duomenu-teikimo-vertinimo-gaires-pateiktos-viesosioms-konsultacijoms
https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/2020%20patikrinimu%20planas%20su%20pakeitimais%202020-09-09.pdf
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teisinio reguliavimo pasikeitimų planas per 
metus gali būti pakoreguotas.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjungos 
valstybės narės turi pareigą nuosekliai taikyti 
Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir 
užtikrinti vienodą asmens duomenų apsaugos 
lygį, taip pat į tai, kad viešosios konsultacijos 
dėl Europos duomenų apsaugos valdybos Gairių 
2020/06 dėl Antrosios mokėjimo paslaugų 
direktyvos (PSD2) ir Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento santykio nėra baigtos, 
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
nusprendė šiais metais atsisakyti finansų įstaigų 
tikrinimų dėl asmens duomenų teikiant 
mokėjimo inicijavimo paslaugą apimties. 
Minėtus patikrinimus planuojama atlikti kitais 
metais.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 
reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą tiek 
Europos Ekonominės Erdvės valstybėse, tiek ir 
duomenis perduodant į trečiąsias valstybes. 
Įmonės, norinčios perduoti jų veikloje tvarkomus 
asmens duomenis į trečiąją valstybę, pavyzdžiui, 
JAV, Turkiją, Australiją, Ukrainą ir t. t., turi 
vadovautis BDAR nustatytomis asmens duomenų 
perdavimo į trečiąsias valstybes taisyklėmis. 

Valstybinė duomenų apsaugos 
inspekcija paskelbė įmonei 
privalomų taisyklių tvirtinimo 
tvarkos aprašą

2020 m. rugsėjo 21 d. VDAI direktoriaus 
patvirtintą taisyklių 
tvarkos aprašą galite 
rasti šioje nuorodoje.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b85c30c0f8b511eaa12ad7c04a383ca0
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Vienas iš galimų asmens duomenų perdavimo į 
trečiąsias valstybes pagrindų yra įmonei 
privalomos taisyklės (angl. Binding Corporate
Rules arba BCR).

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
parengė įmonei privalomų taisyklių tvarkos 
aprašą, kuriame nurodyta, kas gali perduoti 
asmens duomenis į trečiąją valstybę BCR 
pagrindu, kokius dokumentus reikia pateikti, 
kuriai duomenų apsaugos priežiūros institucijai 
teikti prašymą patvirtinti BCR. Asmens 
duomenys perduodami BCR pagrindu tik tokiu 
atveju, kai asmens duomenys perduodami 
įmonių grupės viduje, daliai įmonių grupei 
priklausančių įmonių esant trečiojoje valstybėje. 
Siekiant perduoti asmens duomenis BCR 
pagrindu, duomenų valdytojas priežiūros 
institucijai turi pateikti prašymą, BCR projektą, 
papildomus dokumentus, pagrindžiančius BCR 
nustatytus įsipareigojimus, lentelę su 
nuorodomis į pateiktų dokumentų atitiktį BCR 
patvirtinimo kriterijams. Visi dokumentai turi 
būti pateikiami anglų kalba. Prašymas teikiamas 
vadovaujančiai priežiūros institucijai, kuri 
nustatoma pagal tai, kurioje EEE valstybėje yra 
įmonių grupės pagrindinė įmonės buveinė. 
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Svarbu paminėti, kad teikiant prašymą dėl BCR 
patvirtinimo, duomenų valdytojas privalo 
pagrįsti, kodėl konkreti priežiūros institucija 
buvo pasirinkta vadovaujančia priežiūros 
institucija.



DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS NAUJIENOS 2020 LIEPA - RUGSĖJIS 13

Rimtis Puišys
Partneris

T: +370 5 239 2391
rimtis.puisys@eversheds.lt

Akvilė Jurkaitytė
Advokato padėjėja

T: +370 5 239 2391
akvile.jurkaityte@eversheds.lt

Apie Eversheds Saladžius

Advokatų kontora Eversheds Saladžius yra tarptautinio advokatų kontorų tinklo Eversheds Sutherland Limited narė.

Eversheds Sutherland Limited - vienas didžiausių kontorų tinklų pasaulyje, kuris teikia pilnos apimties verslo teisės paslaugas.

Kontorų tinklą sudaro 68 biurai, įsikūrę didžiausiuose Europos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Artimųjų Rytų, Azijos ir Afrikos miestuose. Būdami pasaulinio
Eversheds Sutherland Limited tinklo dalimi ir bendradarbiaudami su mūsų specialistais kitose jurisdikcijose, suteikiame pridėtinę vertę verslui – kompleksinį ir
strategišką iškilusių iššūkių sprendimą, veikiantį „vieno langelio“ principu. Konsultuojame Lietuvos ir užsienio įmones, finansų įstaigas, valstybinės valdžios ir
savivaldos institucijas. Esame aukščiausios kvalifikacijos profesionalai, atsižvelgiantys į kiekvieno kliento individualius poreikius, verslo specifiką ir darbo
principus. Mūsų darbo su klientais stilius – išskirtinis, nes dirbame drauge su jais. Jūsų verslo lūkesčių įgyvendinimą bei sėkmę laikome savo sėkme. Geri
santykiai su klientais mums tokie pat svarbūs, kaip ir teikiamų paslaugų kokybė.

Advokatų kontora Eversheds Saladžius
Verslo centras Victoria (12a.)
J. Jasinskio g. 16B
LT-03163 Vilnius
+370 5 239 2391
www.eversheds-sutherland.com

Išsamesnės informacijos prašome kreiptis:

http://www.eversheds-sutherland.com/

