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Asmens duomenų apsaugos politika 
    

PATVIRTINTA AB „Kelių priežiūra“ valdybos 2020-12-23 posėdžio protokolu Nr. VP20-37 

 

AB „Kelių priežiūra“ (toliau – Bendrovė) pagrindinė veikla – valstybinių kelių priežiūra pagal sutartį su pagrindiniu 

užsakovu – VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD). Bendrovė prižiūri ir tvarko per 21 000 km valstybinės 

reikšmės kelių (magistralinių, krašto ir rajoninių), valdo daugiau kaip 2 400 specializuoto transporto ir technikos 

priemonių. Bendrovė vykdo ir kitas su kelių priežiūra bei statyba susijusias veiklas: viešųjų pirkimų organizuojamų 

konkursų pagrindu dalyvauja savivaldybių viešai skelbiamuose rangos darbų konkursuose, taip pat atlieka rangos 

darbus pagal sutartis su fiziniais asmenimis, gamina ir parduoda sertifikuotus asfalto mišinius, frakcinius žvyro-

skaldos mišinius, eksploatuoja smėlio, žvyro ir gruntų karjerus, teikia technikos nuomos paslaugas.  

 

Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, 

visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą. Asmens duomenų apsaugos politikos (toliau – Politika) tikslas – 

užtikrinti, jog asmens duomenys Bendrovėje būtų tvarkomi garantuojant aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, 

taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – 

Reglamentas) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. 

 

TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI  

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima 

nustatyti tiesiogiai arba netiesiogiai, visų pirma, pagal identifikatorių, kaip vardą, pavardę, asmens identifikavimo 

numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, 

fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 

Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, 

prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie 

jų be leidimo gaunama prieiga.  

Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens 

duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, 

rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas 

persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais 

duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų valdytojo ir (arba) Duomenų 

tvarkytojo. 

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų 

valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis. 

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri viena ar drauge 

su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Asmens duomenų valdytojas yra Bendrovė. 

Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.  
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SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJĘ PRINCIPAI  

Bendrovė ir (ar) Bendrovės įgalioti Duomenų tvarkytojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Asmens duomenis, 

užtikrina, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis šiais principais: 

 

Teisėtumo, sąžiningumo ir 

skaidrumo principas 

Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir 

skaidriu būdu.  

Tikslo apribojimo principas  Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais 

ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.  

Duomenų kiekio mažinimo 

principas  

Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, 

dėl kurių jie tvarkomi.  

Tikslumo principas  Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami. Bendrovė imasi visų 

pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, 

atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi. 

Saugojimo trukmės apribojimo 

principas  

Asmens duomenys saugomi ne ilgesnį laikotarpį nei yra būtina Asmens 

duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.  

Vientisumo ir konfidencialumo 

principas  

Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar 

organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas 

ir jų konfidencialumas, įskaitant apsaugą nuo Asmens duomenų tvarkymo be 

leidimo arba neteisėto Asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 

sunaikinimo ar sugadinimo. Bendrovės pasirinkti Duomenų tvarkytojai 

garantuoja reikiamas technines ir organizacines Asmens duomenų apsaugos 

priemones ir užtikrina, kad tokių priemonių būtų laikomasi.  

Atskaitomybės principas  Bendrovė, kaip Duomenų valdytojas, yra atsakinga už nurodytų principų 

laikymąsi ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi.   

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMAS 

Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi tik turint aiškų teisinį pagrindą. Asmens duomenų tvarkymas Bendrovėje 

grindžiamas šiais teisiniais pagrindais:  

- Duomenų subjekto sutikimas; 

- sutarties sudarymas ir (ar) vykdymas; 

- teisinės prievolės vykdymas; 

- teisėtas interesas. 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

Bendrovė užtikrina galimybę Duomenų subjektams įgyvendinti šias teises:  
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Teisę žinoti (būti informuotam) 

apie savo Asmens duomenų 

tvarkymą 

Bendrovė informaciją apie Asmens duomenų tvarkymą pateikia prieš pradedant 

Asmens duomenų tvarkymą arba Asmens duomenų tvarkymo metu, pateikdama 

susipažinti vidinius teisės aktus ir (arba) viešai skelbdama informaciją 

Bendrovės interneto svetainėje. 

Teisę susipažinti su savo 

Asmens duomenimis ir jų 

tvarkymu 

Duomenų subjektas turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir 

informacija apie jų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų kategorijas, Asmens 

duomenų gavėjus, saugojimo laikotarpį ir kita. Teisė susipažinti su Asmens 

duomenimis neapima teisės susipažinti su Bendrovės dokumentais, kuriuose 

tokie Asmens duomenys užfiksuoti ir (ar) sužinoti kitų Duomenų subjektų 

Asmens duomenis. 

Teisę reikalauti ištaisyti 

Asmens duomenis 

Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Bendrovė ištaisytų netikslius su 

Duomenų subjektu susijusius Asmens duomenis ir, atsižvelgiant į tvarkymo 

tikslus, papildytų neišsamius Duomenų subjekto Asmens duomenis.  

Teisę reikalauti ištrinti Asmens 

duomenis („teisė būti 

pamirštam“) 

Teisę reikalauti ištrinti Asmens duomenis Duomenų subjektas turi tuomet, kai: 

- Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais 

jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 

- Duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, 

kuriuo grindžiamas Asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito 

teisinio pagrindo tvarkyti Asmens duomenis; 

- Duomenų subjektas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu pagal 

Reglamento 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių 

tvarkyti duomenis; 

- Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; 

- Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Bendrovei nustatytos 

teisinės prievolės. 

Teisę reikalauti apriboti 

duomenų tvarkymą  

Teisę apriboti Asmens duomenų tvarkymą Duomenų subjektas turi tik tuomet, 

kai: 

- Duomenų subjektas užginčija Asmens duomenų tikslumą tokiam 

laikotarpiui, per kurį Bendrovė gali patikrinti Asmens duomenų 

tikslumą; 

- Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Duomenų subjektas 

nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti 

jų naudojimą; 

- Bendrovei nebereikia Asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų 

reikia Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti 

teisinius reikalavimus; 

- Duomenų subjektas pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo 

Duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendrovės teisėtos 

priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto priežastis. 

Teisę reikalauti perkelti 

Asmens duomenis  

 

Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius Asmens duomenis, kuriuos 

jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu, ir prašyti persiųsti tuos Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. 

Ši teisė taikoma tiems Asmens duomenims, kurių tvarkymas grindžiamas 

sutikimu arba sutartimi ir Asmens duomenys tvarkomi automatizuotomis 

priemonėmis.  

Teisę nesutikti, kad Asmens 

duomenys būtų tvarkomi 

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję Asmens 

duomenys būtų tvarkomi, kai jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus 

atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, 

vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.  
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Teisę atšaukti sutikimą tvarkyti 

Asmens duomenis 

Tais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Duomenų subjekto sutikimu, 

Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti duotą sutikimą dėl sutikime numatytų 

Asmens duomenų tvarkymo. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu 

pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Teisę pateikti skundą 

Priežiūros institucijai dėl 

Asmens duomenų tvarkymo 

pažeidimo 

Jei Duomenų subjektas mano, kad jo Asmens duomenys yra tvarkomi 

pažeidžiant taikomus reikalavimus, Duomenų subjektas gali kreiptis į Priežiūros 

instituciją.  

 

Duomenų subjektas prašymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Bendrovei gali pateikti elektroniniu paštu 

duomenuapsauga@keliuprieziura.lt arba kreipiantis tiesiogiai į Bendrovę interneto svetainėje www.keliuprieziura.lt 

nurodytais kontaktais. Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja Duomenų 

subjekto prašymą. Įvertinus prašymo sudėtingumą, šis laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SAUGUMAS 

Bendrovė, atsižvelgdama į teisės aktų reikalavimus ir (ar) kitus vidinius bei išorinius veiksnius, įgyvendina tinkamas 

technines ir organizacines priemones, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam Asmens duomenų 

sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui.  

 

Nustačius Asmens duomenų saugumo pažeidimą, Bendrovės darbuotojai nedelsiant privalo apie tai pranešti 

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui.  

 

Bendrovė, nepagrįstai nedelsdama, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai ji sužino apie Asmens 

duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Priežiūros institucijai, nebent užfiksuotas Asmens duomenų saugumo 

pažeidimas nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Kai dėl Asmens duomenų saugumo pažeidimo gali 

kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrovė, nepagrįstai nedelsdama, apie Asmens duomenų 

saugumo pažeidimą praneša ir Duomenų subjektui. 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu.  

 

Politika peržiūrima ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Keičiantis Bendrovės strateginėms kryptims, tikslams, rinkos 

sąlygoms ar kitiems išoriniams/vidiniams veiksniams, kurie įtakoja Bendrovę, Politika gali būti peržiūrima ir 

atnaujinama pagal poreikį. 

 

Politika yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims, skelbiama viešai Bendrovės tinklalapyje 

www.keliuprieziura.lt  

 

http://www.keliuprieziura.lt/

