
KLAUSIMAI – ATSAKYMAI  
Duomenų apsaugos teismų praktika

Pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) 
pateiktą informaciją, 2020 m. iš viso buvo priimtas 21 teismų 
sprendimas nagrinėjant bylas dėl VDAI priimtų sprendimų 
ar neveikimo.  

Kokius klausimus atsakė besivystanti teismų praktika šioje 
srityje? 

21
teismų 

sprendimų

11
iš jų – LVAT 
sprendimų

15
iš jų – VDAI 
sprendimas 

pripažintas teisėtu



Q: Ar duomenų subjektas turi teisę į 
neturtinės žalos atlyginimą, jei VDAI 

neišnagrinėja jo skundo per nustatytą 
maksimalų 4 mėnesių terminą? 

A: Tai savaime nesuponuoja duomenų 
subjekto neturtinės žalos atsiradimo –

svarbu nustatyti VDAI neteisėtus veiksmus ar 
neveikimą, žalos pareiškėjui padarymo 

faktą ir priežastinį ryšį. 

Q: Ar darbdavys gali apskųsti teismui VDAI 
sprendimą dėl netinkamo jo darbuotojų asmens 

duomenų tvarkymo? 
A: Ne. Jei VDAI priimtas sprendimas yra susijęs 

tik su duomenų subjektų (bendrovės darbuotojų) 
teisėmis, tik jie patys (arba per atstovus) turi 

teisę pateikti skundą teismui dėl VDAI sprendimo 
peržiūros.

Q: Kas turi įrodyti, kad asmens 
duomenų tvarkymas (ne)teisėtas VDAI 
tyrimo metu – duomenų valdytojas ar 

VDAI? 
A: Duomenų valdytojas – jam tenka 

įrodinėjimo pareiga, todėl būtent jis turi 
pateikti visą informaciją ir būti 

suinteresuotas įrodyti, kad jis tinkamai 
tvarko asmens duomenis.
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Q: Ar galima tvarkyti biometrinius duomenis darbo laiko 
kontrolės ir darbo drausmės tikslu? 

A: Darbdaviai biometrinių duomenų tvarkymo priemones 
galėtų taikyti siekdami tam tikrų specialių tikslų tik 

išskirtinėmis aplinkybėmis – todėl tai galėtų būti galima tik 
tada, jei neįmanomas kitų priemonių naudojimas.

Q: Ar galima tvarkyti vaizdo duomenis, kai į stebėjimo 
kamerų vaizdą patenka ir privatūs namai, siekiant užkirsti 

kelią statybų teisės pažeidimams? 
A: Asmenys privačioje aptvertoje teritorijoje turi teisėtą 

lūkestį nebūti stebimi vaizdo kameromis – siekį užfiksuoti 
pažeidimus galima realizuoti ir kitomis priemonėmis, 

pavyzdžiui, nuotraukomis.

Q: Ar VDAI turi teisę nutraukti skundo nagrinėjimą, kai dėl 
atitinkamų aplinkybių yra pradėtas ikiteisminis tyrimas? 

A: Taip, jei toks ikiteisminis tyrimas apima pareiškėjo skundo 
dalyką, skundo nagrinėjimo nutraukimas yra teisėtas.
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