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(1) Konkurencijos taryba 2023 m. sausio 16 d. pakartotinei viešai konsultacijai paskelbė Konkurencijos tarybos nutarimo dėl duomenų subjektų 

teisių apribojimų įgyvendinimo tvarkos (toliau – Tvarka) projektą. 

(2) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija nurodė, kad pagal kompetenciją pastabų neturi. Valstybinė duomenų apsaugos 

inspekcija (toliau – Inspekcija) pateikė pastabas ir pasiūlymus, kurių vertinimas ir į juos atsižvelgiant padaryti Tvarkos projekto pakeitimai pateikiami 

žemiau. 

Konsultacijai teikto Tvarkos projekto punktas (-ai), dėl 

kurių pateiktos pastabos ir pasiūlymai 

Pastabos ir pasiūlymai dėl konsultacijai 

teikto Tvarkos projekto nuostatų 

Pastabų ir pasiūlymų įvertinimas bei siūlomi 

Tvarkos pakeitimai 

26. Duomenų subjekto prašymo leisti įgyvendinti visas ar 

dalį Tvarkos 4 punkte nurodytų duomenų subjektų teisių 

nagrinėjimo metu nustačius, kad prašomos įgyvendinti teisės 

yra visiškai ar iš dalies apribotos, sprendimą dėl apribojimų 

priimantis Konkurencijos tarybos darbuotojas ar kitas 

įgaliotas Konkurencijos tarybos darbuotojas pateikia: 

26.1 atsakymą, kuriuo duomenų subjektas informuojamas, 

kad yra taikomi duomenų subjektų teisių apribojimai, 

nurodomos apribotos asmens duomenų kategorijos, 

apribojimų apimtis, apribojimų taikymo priežastis ir 

pagrindimas, numatoma apribojimų trukmė ir kita 

reikšminga informacija, arba; 

26.2 atsakymą, kuriame patvirtinama, kad atliktas 

patikrinimas pagal duomenų subjekto prašymą, tačiau 

Tvarkos 26.1 papunktyje nurodyta informacija neteikiama 

arba jos teikimas atidedamas, jeigu tokios informacijos 

atskleidimas pakenktų apribojimų tikslui ar ją pateikus, 

nebeveiktų taikomi apribojimai. Kiekvienu konkrečiu atveju 

įvertinama, ar atsakymas apie apribojimą panaikintų jo 

poveikį. Šio vertinimo metu atsižvelgiama į duomenų 

subjekto pagrindines teises ir interesus. 

Tvarkos projekto 26.1 papunktis reiškia, kad 

duomenų subjekto teisės Konkurencijos 

tarybos veikloje gali būti ne tik apribotos, 

bet iš esmės panaikintos. Inspekcija nemato 

pagrindo Konkurencijos tarybos veikloje 

duomenų subjektų teisių ribojimų taikymui 

neribotai. Taikant teisių ribojimus neturi būti 

panaikintas pagrindinis teisės turinys ar 

panaikinta galimybė naudotis šia teise, o 

duomenų valdytojui neturi būti sudarytos 

sąlygos savarankiškai priimti sprendimo 

panaikinti tam tikrą asmens teisę.  

Inspekcija siūlo išdėstyti Tvarkos 26 punktą 

taip: „atsakymą, kuriame patvirtinama, kad 

atliktas patikrinimas pagal duomenų 

subjekto prašymą, tačiau Tvarkos 26.1 

papunktyje nurodytos informacijos teikimas 

atidedamas, jeigu tokios informacijos 

atskleidimas pakenktų apribojimų tikslui ar 

ją pateikus, nebeveiktų taikomi 

apribojimai.“ 

Atsižvelgta. 

Tvarkos 26.2 papunktis patikslintas: 

„26.2 atsakymą, kuriame patvirtinama, kad atliktas 

patikrinimas pagal duomenų subjekto prašymą, tačiau 

Tvarkos 26.1 papunktyje nurodytos informacijos 

teikimas atidedamas iki tol, kol tokios informacijos 

atskleidimas pakenktų apribojimų tikslui ar ją pateikus, 

nebeveiktų taikomi apribojimai. Kiekvienu konkrečiu 

atveju įvertinama, ar atsakymas apie apribojimą 

panaikintų jo poveikį. Šio vertinimo metu atsižvelgiama 

į duomenų subjekto pagrindines teises ir interesus.“ 
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