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Verslo specifiką atspindinčios teisinės
konsultacijos

Duomenų apsaugos ir darbo
teisės ekspertė
Jelena Jonis

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

BDAR pritaikymas
Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR arba ang. GDPR)
yra taikomas visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie vykdo
komercinę veiklą ir tvarko darbuotojų, vartotojų ar klientų asmens
duomenis verslo tikslais.

2018-05-25

Didžiausias BDAR iššūkis yra ne teisinių nuostatų įgyvendinimas,
bet jų pritaikymas specifiniams verslo poreikiams. Todėl mano
siūlomos teisinės konsultacijos neapsiriboja Reglamento išaiškinimu
bei standartinių dokumentų parengimu. Pirmiausia visada susipažįstu
su kliento verslo specifika, kurios pagrindu diegiu pritaikytosios
duomenų apsaugos sprendimus.

2018 m. gegužės 25 d. yra Reglamento taikymo pradžia.
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Pasirengimas BDAR

Pagrindiniai pasirengimo žingsniai
Duomenų auditas

Duomenų apsauga

Dokumentai

DAP

Mokymai

Nustatoma kokie ir kieno

Remiantis duomenų audito

Tikslinamos arba pasirašomos

Atsižvelgiant į įmonės specifiką

Įmonės darbuotojai

duomenys yra tvarkomi, kas turi

rezultatais, tobulinami esantys

sutartys dėl asmens duomenų

bei tvarkomų asmens duomenų

supažindinami su naujais

prieigą prie šių duomenų, kur ir

arba kuriami nauji duomenų

apsaugos su paslaugų tiekėjais,

pobūdį ir mastą, gali būti

duomenų tvarkymo ir apsaugos

kiek laiko jie yra saugomi bei

apsaugos procesai, t.y. asmens

keičiami BDAR reikalavimų

paskiriamas pastovus / budintis

procesais, duomenų saugumo

koks šių duomenų tvarkymo

duomenų tvarkymo politika,

neatitinkantys dokumentai,

duomenų apsaugos pareigūnas.

pažeidimų prevencijos

tikslas. Kuo detalesnė

duomenų saugumo pažeidimų

gaunami reikalingi vartotojų

inventorizacija, tuo daugiau

valdymo procedūra, duomenų

sutikimai naujienlaiškiams ar

naudos ji atneš kuriant ir

tvarkymo veiklos įrašai,

kitokiai informacijai siųsti ir

diegiant naujus duomenų

informacinių sistemų bei

priimami sprendimai dėl tinkamų

apsaugos procesus.

interneto svetainių turinys ir

teisinių pagrindų kiekvienos

valdymas.

duomenų kategorijos tvarkymui.

reikalavimais.
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Pasirengimas BDAR

Siūlomos paslaugos
1

Duomenų apsaugos
procesų rengimas
✓ Atliekamas nuoseklus duomenų

2

Dokumentų rengimas
✓ Peržiūrima esanti įmonės

3

Verslo specifiką
atspindinčios konsultacijos
✓ Pasirengimo metu teikiamos

4

Duomenų apsaugos
pareigūno paslaugos

✓ Atsižvelgiant į Reglamento

auditas, kurio metu

dokumentų bazė, susijusi su

išsamios ir verslo poreikius

reikalavimus, įmonės specifiką bei

inventorizuojamas duomenų ūkis,

fizinių asmenų duomenų apsauga,

atitinkančios teisinės

tvarkomų asmens duomenų rūšis

identifikuojamos egzistuojančios

identifikuojami sutarčių trūkumai ir

konsultacijos.

ir mastą, įvertinamas duomenų

rizikos ir numatomi galimi jų

naujų sutarčių/susitarimų poreikis

apsaugos pareigūno poreikis

sprendimo būdai
✓ Tobulinami esantys arba kuriami

✓ Parengiami Reglamento

✓ Po Reglamento įsigaliojimo

✓ Tuo atveju, jeigu įmonei duomenų

nauji duomenų apsaugos

nuostatas atitinkantys vidiniai

vykdoma pastovi arba pagal

apsaugos pareigūnas yra būtinas

procesai, orientuoti į atskiras aibes

dokumentai, įmonei reikalingi

poreikį stebėsena, teikiamos

ar rekomenduojamas, gali būti

duomenų - darbuotojų, vartotojų,

šablonai (pvz., sutikimo formos),

verslo pokyčius atliepiančios

teikiamos pastovaus / budinčio

klientų.

interneto svetainės dokumentacija

konsultacijos

laisvai samdomo pareigūno
paslaugos
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Apie mane

Esu praktikuojanti teisininkė, kurios konsultavimo ir dėstymo patirtis apima duomenų apsaugos, Europos Sąjungos bei Lietuvos darbo teisės ir
nediskriminavimo teisės sritis. Teisinį išsilavinimą įgijau Vilniaus universiteto Teisės fakultete 2012 metais, taip pat esu laimėjusi stipendijas
studijoms ir kvalifikacijos kėlimui Amsterdamo universitete (2015) bei Stokholmo universitete (2016), o šiuo metu tęsiu doktorantūros studijas
Vilniaus universiteto Teisės fakultete.

Puikiai valdomos anglų bei rusų kalbos, esu prancūzų kalbos pradedanti vartotoja.
Susisiekti galite: law@jelenajonis.com arba +370 629 76735. Svetainė: www.jelenajonis.com
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Pasirengimas BDAR

Kainodara
85-100€

nuo 500€

nuo 250€

Valandinis darbo įkainis

Įmonės parengimas BDAR

Duomenų apsaugos
pareigūno paslaugos

Atsižvelgiant į konsultacijos ar

Atsižvelgiant į tvarkomų

Mėnesinė kaina, nustatoma

darbų sudėtingumą, kaina

duomenų ūkį, darbuotojų ir

atsižvelgiant į darbo apimtis.

derinama iš anksto

klientų skaičių, kaina derinama

Teikiamos pastovaus arba

individualiai

individualiai

budinčio pareigūno paslaugos
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Susisiekite
Kviečiu pasikalbėti apie jūsų poreikius!
Mane taip pat galite rasti:

El. paštas:
law@jelenajonis.com

Asmeninė svetainė: www.jelenajonis.com
Facebook: https://www.facebook.com/jonis.jelena

Telefono nr.:

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jelenajonis/

+ 370 629 76735

