
Kokius klausimus reikėtų 
užduoti sau, siekiant 
pasirengti Bendrajam 
duomenų apsaugos 
reglamentui (BDAR)?

1 Kokia jūsų dabartinė padėtis? 

Pirminė BDAR patikra

Įvertinkite esamą situacĳą pasinaudodami 
BDAR pirminės patikros įrankiu. Tai padės 
nustatyti svarbiausias, dėmesio 
reikalaujančias sritis.

3
Ar jūs vertinate esamų duomenų 
saugumo ir apsaugos procesų 
efektyvumą? 

6
Ar jūs žinote kaip atlikti 
asmens duomenų apsaugos 
poveikio vertinimą? 

Ar sukurti verslo procesai, apsaugantys 
asmenų, kurių duomenis jūs renkate, 
teises?

Ištestuoti, patikrinti 
ir įvertinti

BDAR reikalauja reguliariai 
atlikti techninių ir organizacinių 
duomenų tvarkymo ir 
apsaugos procesų vertinimą.

5 Ar jūs žinote kur asmens 
duomenys yra tvarkomi? 

4
Ar asmens duomenų 
apsaugos procedūros yra 
dokumentuotos?
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Įrašų saugojimo reikalingumas

Duomenų apsaugos pareigūnas turi 
užtikrinti duomenų tvarkymo įrašų 
išsaugojimą ir jų prieinamumą 
priežiūros institucĳai pareikalavus.

Sustiprintos asmenų teisės

Daugeliui įmonių BDAR reikalavimai lems 
didesnius pokyčius, tokius kaip nauji verslo 
procesai ir priemonės IT srityje. Dokumentuoti 
verslo procesai padeda integruoti duomenų 
apsaugos reikalavimus, tokius kaip duomenų 
subjektų teisių apsauga.

Kaip Grant Thornton gali jums padėti?

Mūsų tarptautinis specialistų tinklas padės jums 
įvertinti, sukurti, įdiegti ir kontroliuoti bet kokį naują 
duomenų apsaugos procesą, reikalingą atitikimui 
BDAR reikalavimams. Mes užtikrinsime nuolatinį 
palaikymą ir konsultacĳas viso proceso metu.

9
Ar jūs svarstėte duomenų 
apsaugos valdymo sistemos 
įdiegimo galimybę?

Duomenų apsaugos 
valdymo sistema

BDAR reikalauja ne tik įdiegti duomenų 
apsaugos procesus, bet ir reguliariai 
juos tobulinti. Duomenų apsaugos 
valdymo sistema padėtų jums 
kontroliuoti ir valdyti jūsų organizacĳoje 
įdiegtas BDAR priemones.

Ar žinote kaip pranešti apie 
duomenų saugumo pažeidimą?7

Asmens duomenų apsaugos 
poveikio vertinimas turi būti 
atliekamas tuo atveju, kai 
įmonės vykdoma veikla kelia 
didelę riziką duomenų saugumui.

10 Ar jūs turite efektyvią duomenų 
apsaugos mokymo programą?

Mokymo programa

Efektyvi duomenų apsaugos mokymo
programa svarbi siekiant užtikrinti įdiegtos 
tvarkos laikymąsi darbuotojų tarpe ir 
duomenų saugumo pažeidimų prevencĳą.
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Įgyvendinimas

Tinkamai ir efektyviai duomenų 
apsaugai užtikrinti reikalinga 
visuma veiksmų, apimančių 
tvarkų ir procedūrų parengimą.

Ar jūs turite žmogiškųjų išteklių 
duomenų apsaugai? 

Duomenų apsaugos pareigūno 
paskyrimas ir duomenų apsaugos 
organizavimas

Galimai jūs privalote paskirti 
duomenų apsaugos pareigūną. Jeigu 
iki šiol jo neturite, duomenų apsaugos 
organizavimas ir priemonių taikymas 
pareikalaus papildomų išteklių.

Griežtesnė pranešimo tvarka

Duomenų apsaugos pareigūnas privalo per 72 val. 
pranešti priežiūros institucĳai apie duomenų 
saugumo pažeidimo atvejį. Jeigu duomenų 
saugumo pažeidimas kelia didelę riziką, nedelsiant 
turi būti pranešama ir duomenų subjektui.


