
 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie 

Susisiekimo ministerijos direktoriaus  

2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-192 

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių 

direkcija) Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra parengtos 

vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 3 ir 4 skyrių nuostatomis, 

12 ir 15 straipsniais.  

2. Taisyklių tikslas yra apibrėžti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo apimtį, sąlygas, 

tvarką ir atsakingų asmenų pareigas, taip pat nustatyti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 

procedūras ir Duomenų subjektų prašymų administravimo procedūras.  

3. Taisyklės apima visus Kelių direkcijoje tvarkomus Asmens duomenis. 

4. Kelių direkcijos duomenų apsaugos pareigūnas (dap@lakd.lt; tel. 8 5 232 9603) (toliau – 

DAP) atsako už šių Taisyklių taikymą ir veiksmingą jų veikimą bei pranešimų Asmens duomenų 

informacijos turėtojams Kelių direkcijoje apie Duomenų subjektų prašymus dėl jų teisių 

įgyvendinimo. Kelių direkcijos DAP administruoja ir tvarko visus Duomenų subjektų prašymus dėl 

jų teisių įgyvendinimo.  

5. Duomenų subjektai savo teises įgyvendina teikdami prašymą dėl jų teisių įgyvendinimo 

(toliau – Prašymas).  

6. Šiose Taisyklėse toliau vartojamos sąvokos suprantamos ir aiškinamos taip, kaip jos yra 

apibrėžtos BDAR.  

 

TEISĖ BŪTI INFORMUOTAM IR SUSIPAŽINTI SU KELIŲ DIREKCIJOJE 

TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS 

 

7. Informacija apie Duomenų subjektų Asmens duomenų tvarkymą Duomenų subjektams 

teikiama prieš Kelių direkcijai gaunant Duomenų subjektų Asmens duomenis. 

8. Kai Duomenų subjekto Asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš Duomenų subjekto, 

apie šio Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymą Duomenų subjektas informuojamas: 

8.1.  per pagrįstą laikotarpį nuo Asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) 

mėnesį, atsižvelgiant į konkrečias Asmens duomenų tvarkymo aplinkybes; 

8.2.  jei Asmens duomenys bus naudojami ryšiams su Duomenų subjektu palaikyti, ne vėliau 

kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo Duomenų subjektu; 

8.3. jei numatoma Asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui, ne vėliau kaip 

atskleidžiant duomenis pirmą kartą.  

9. Duomenų subjektai dėl Kelių direkcijoje tvarkomų Asmens duomenų turi teisę: 

9.1.  gauti iš Kelių direkcijos patvirtinimą, ar su jais susiję Asmens duomenys yra tvarkomi 

Kelių direkcijos veikloje; 

9.2. susipažinti su Kelių direkcijos veikloje tvarkomais jų Asmens duomenimis; 

9.3. gauti visą su jų Asmens duomenimis susijusią informaciją. 
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10. Duomenų subjektas turi teisę prašyti Kelių direkcijos pateikti visus turimus jo Asmens 

duomenis. Teikiant prašymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, Duomenų subjektas turi 

užpildyti prašymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo (Priedas Nr. 1). 

11. Gavus Duomenų subjekto Prašymą susipažinti su Kelių direkcijoje tvarkomais jo 

asmens duomenimis bei gauti jų kopiją, Asmens duomenų surinkimas apima: 

11.1. Duomenų subjekto nurodytų duomenų surinkimą; 

11.2. paiešką visose Kelių direkcijos duomenų bazėse ir visose Asmens duomenų tvarkymo 

sistemose (taip pat rankiniu būdu tvarkomose), įskaitant visuose atsarginių kopijų ir archyviniuose 

failuose (kompiuteriniuose ar rankiniuose), visuose elektroninio pašto aplankuose ir archyvuose.  

12. Prieš pateikdamas duomenis Duomenų subjektui, DAP peržiūri visus surinktus 

dokumentus, kad nustatytų, ar juose nėra trečiųjų asmenų Asmens duomenų. Nustačius, kad 

dokumentuose yra trečiųjų asmenų duomenų, DAP pašalina iš dokumentų trečiuosius asmenis 

identifikuojančią informaciją arba gauna tokių trečiųjų asmenų raštišką sutikimą dėl jų tapatybės 

atskleidimo. 

13. Kai Duomenų subjektas teikia prašymą susipažinti su savo Asmens duomenimis, 

Kelių direkcija, atsižvelgdama į prašymo turinį, pateikia Duomenų subjektui jo prašomus Asmens 

duomenis ir toliau nurodytą informaciją: 

13.1. Asmens duomenų tvarkymo tikslai bei teisiniai pagrindai; 

13.2. Asmens duomenų kategorijos; 

13.3. Asmens duomenų gavėjai ar jų kategorijos, įskaitant ir gavėjus trečiosiose šalyse arba 

tarptautinėse organizacijose, taip pat, jei taikoma, duomenų perdavimui taikytas apsaugos 

priemones; 

13.4. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai arba jų nustatymo kriterijai; 

13.5. Asmens duomenų kilmės šaltinis, kai Asmens duomenys gauti ne iš paties Duomenų 

subjekto; 

13.6. apie automatinio sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, egzistavimą; 

13.7. apie Duomenų subjekto teises, įskaitant galimybę pateikti skundą Valstybinei asmens 

duomenų apsaugos inspekcijai ar, jei taikoma, kitai kompetentingai institucijai, institucijos 

kontaktinius duomenis skundui pateikti. 

14. Kai Duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, išskyrus 

atvejus, kai Duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip (pavyzdžiui atspausdintą persiųsti paštu, 

įrašyti į Duomenų subjekto laikmeną ar pan.), informacija Duomenų subjektui yra pateikiama įprastai 

naudojama elektronine forma.  

15. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų Asmens 

duomenų kopija kita forma nei ta, kurią pateikimui yra pasirinkusi Kelių direkcija, tačiau už tai Kelių 

direkcija gali imti mokestį, apskaičiuotą pagal patirtas su tokiu pateikimu susijusias administracines 

išlaidas. 

 

TEISĖ IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS 

 

16. Kelių direkcija, įgyvendindama Asmens duomenų tikslumo principą, turi pareigą 

užtikrinti, kad Kelių direkcijoje tvarkomi Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami, 

imtis priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo 

tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi ir kad Asmens duomenys, kurie yra neišsamūs, būtų nedelsiant 

papildomi. 
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17. Kelių direkcija, gavusi Duomenų subjekto Prašymą ištaisyti Asmens duomenis, 

atsižvelgdama į Duomenų subjekto pateiktus įrodymus ir Prašyme išdėstytus argumentus, patikrina 

Asmens duomenų tikslumą, siekdama įsitikinti, ar yra būtina ir reikalinga ištaisyti Asmens duomenis. 

Kuo svarbesnius Asmens duomenis prašo ištaisyti Duomenų subjektas (pavyzdžiui Duomenų 

subjektas prašo ištaisyti specialių kategorijų Asmens duomenis), tuo didesnės pastangos turi būti 

dedamos atliekant Asmens duomenų tikslumo patikrinimą (pavyzdžiui, konsultuojamasi tarp Kelių 

direkcijos skyrių, kuriems yra reikšmingi Duomenų subjekto prašyme nurodyti Asmens duomenys).  

18. Kelių direkcija, siekdama įsitikinti, kad tvarkomi Duomenų subjekto Asmens duomenys 

yra netikslūs ar neišsamūs, gali Duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.  

19. Asmens duomenys yra laikomi netiksliais, kai jie yra neteisingi arba klaidinantys.  

20. Kai Kelių direkcija Asmens duomenų tikslumo tikrinimo metu identifikuoja Asmens 

duomenų klaidą, kuri vėliau buvo išspręsta, klaidos faktas ir teisinga informacija turi būti įtraukiama 

į tvarkomus Asmens duomenis.  

21. Kelių direkcija, patikrinusi Asmens duomenų tikslumą ir nustačiusi, kad tvarkomi 

Asmens duomenys yra tikslūs, priima motyvuotą sprendimą, kad Asmens duomenys nebus keičiami 

ir dėl atsisakymo pakeisti Asmens duomenis pateikia Duomenų subjektui argumentuotą paaiškinimą. 

22. Jei Kelių direkcija yra atskleidusi Asmens duomenis duomenų gavėjams, Kelių 

direkcija privalo susisiekti su kiekvienu gavėju ir pranešti jiems apie Asmens duomenų ištaisymą 

arba papildymą, išskyrus, kai tai yra neįmanoma arba pareikalautų pernelyg daug pastangų. Jei 

Duomenų subjektas savo Prašyme nurodo, kad pageidauja gauti informaciją apie duomenų gavėjus, 

kuriems buvo teikti jų duomenys, Kelių direkcija taip pat privalo informuoti Prašymą pateikusį 

Duomenų subjektą apie šiuos gavėjus. 

 

 TEISĖ IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS (TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM)  

 

23. Duomenų subjektas prašymą „dėl teisės būti pamirštam“ įgyvendinimo turi užpildyti 

prašymo dėl duomenų subjekto teisės reikalauti ištrinti duomenų subjekto duomenis įgyvendinimo 

formą (Priedas Nr. 2), o Kelių direkcija, gavusi šį Duomenų subjekto Prašymą, priima sprendimą 

ištrinti su Duomenų subjektu susijusius Asmens duomenis tik, kai: 

23.1. Asmens duomenys nebėra reikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo renkami arba kitaip 

tvarkomi; 

23.2. Duomenų subjektas atšaukė savo sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, kai 

Asmens duomenys buvo tvarkomi sutikimo pagrindu, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo Kelių 

direkcijai tvarkyti Asmens duomenis; 

23.3. Duomenų subjektas nesutinka, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais Kelių 

direkcijos ar trečiosios šalies interesais ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Asmens 

duomenis; 

23.4. ištrinti Asmens duomenis privaloma laikantis Kelių direkcijai teisės aktais nustatytos 

teisinės prievolės; 

23.5. Duomenų subjektas nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros, 

įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, tikslais; 

23.6.  paaiškėja, kad Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai. 

24. Kai Kelių direkcija tenkina Duomenų subjekto Prašymą „būti pamirštam“ ir kai Kelių 

direkcija Duomenų subjekto Asmens duomenis buvo viešai paskelbusi, Duomenų subjekto prašymu 

Kelių direkcija privalo juos ištrinti ir iš viešos erdvės, taip pat, atsižvelgiant į turimas technologijas 

ir įgyvendinimo sąnaudas, Kelių direkcija privalo imtis pagrįstų veiksmų, įskaitant technines 
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priemones, kad informuotų tenkintame Duomenų subjekto Prašyme nurodytus Asmens duomenis 

tvarkančius kitus duomenų valdytojus, jog Duomenų subjektas paprašė, kad duomenų valdytojai 

ištrintų visas nuorodas į „prašomus pamiršti“ Asmens duomenis arba jų kopijas, dublikatus.  

25. Kelių direkcija praneša kiekvienam duomenų gavėjui apie bet kokį Duomenų subjekto 

Asmens duomenų ištrynimą įgyvendinant teisę „būti pamirštam“, kai Asmens duomenys buvo 

atskleisti kitiems arba kai Asmens duomenys buvo paviešinti interaktyvioje aplinkoje (pavyzdžiui 

socialiniuose tinkluose, forumuose arba interneto svetainėse), išskyrus kai to padaryti nebūtų 

įmanoma arba tai pareikalautų neproporcingų pastangų. 

26. Duomenų subjekto Prašymas įgyvendinti jo teisę „būti pamirštam“ gali būti 

netenkinamas, jei prašomų pamiršti Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas: 

26.1 . siekiant laikytis Kelių direkcijai taikomų teisinių prievolių, kuriomis reikalaujama 

tvarkyti Asmens duomenis; 

26.2. dėl viešo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje; 

26.3. archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 

statistiniais tikslais, jeigu dėl Duomenų subjekto teisės „būti pamirštam“ įgyvendinimo gali tapti 

neįmanoma arba ji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus; 

26.4. siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. 

27. Jei Duomenų subjekto Asmens duomenys, ištrinti pagal Duomenų subjekto prašymą, buvo 

perduoti duomenų gavėjams, Kelių direkcija šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai 

būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad 

jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.  

 

TEISĖ APRIBOTI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

28. Kelių direkcija, gavusi Duomenų subjekto Prašymą apriboti Asmens duomenų 

tvarkymą, imasi veiksmų, kuriais užtikrina, kad Asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas, kai: 

28.1.  Duomenų subjektas užginčija Asmens duomenų tikslumą; duomenų tvarkymas 

apribojamas tokiam laikotarpiui, per kurį Kelių direkcija gali patikrinti Asmens duomenų tikslumą 

iki bus priimtas sprendimas, ar Duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas; 

28.2.  paaiškėja, kad Asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Duomenų subjektas 

nesutinka, kad Asmens duomenys būtų ištrinti; 

28.3. Kelių direkcijai Asmens duomenys yra nebereikalingi Asmens duomenų tvarkymo 

tikslais, kuriais jie buvo surinkti, tačiau Duomenų subjektui jų reikia, siekiant apginti, vykdyti, 

pareikšti teisinius reikalavimus; 

28.4. Duomenų subjektas paprieštaravo Asmens duomenų tvarkymui; duomenų tvarkymas 

apribojamas tokiam laikotarpiui, kol bus patikrinta, ar yra teisėtos priežastys Asmens duomenų 

tvarkymui. 

29. Kelių direkcijai patenkinus Duomenų subjekto Prašymą apriboti Asmens duomenų 

tvarkymą, su Duomenų subjektu susijęs Asmens duomenų saugojimas nėra apribojamas.  

30. Kelių direkcija, atsižvelgdama į duomenų tvarkymo operacijas (duomenų rinkimas, 

struktūrizavimas, platinimas), kurias siekiama apriboti, gali pasirinkti apriboti Asmens duomenų 

tvarkymą vienu iš šių būdų: 

30.1. laikinai perkelti atrinktus Asmens duomenis į kitą tvarkymo sistemą; 

30.2. padaryti atrinktus Asmens duomenis laikinai neprieinamais naudotojams; 

30.3. laikinai išimti paskelbtus Asmens duomenis iš interneto svetainės. 
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31. Apribojus Asmens duomenų tvarkymą, Kelių direkcija turi teisę tvarkyti Duomenų 

subjekto Asmens duomenis tik: 

31.1. gavusi Duomenų subjekto sutikimą; 

31.2.  siekdama pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito 

fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių. 

32. Duomenų subjektą, kuris pasiekė, kad būtų apribotas jo Asmens duomenų tvarkymas, 

Kelių direkcija informuoja prieš panaikinant apribojimą tvarkyti jo Asmens duomenis. 

33. Jei Duomenų subjekto Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas pagal Duomenų 

subjekto prašymą, pagal Duomenų subjekto prašymą buvo perduoti duomenų gavėjams, Kelių 

direkcija šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų 

neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija 

apie tokius duomenų gavėjus.  

 

TEISĖ NESUTIKTI SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU 

 

34. Kelių direkcija, gavusi Duomenų subjekto Prašymą nesutikti su jo Asmens duomenų 

tvarkymu, imasi veiksmų, kuriais užtikrina, kad Asmens duomenys nebebūtų tvarkomi, kai 

Duomenų subjektas savo nesutikimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo grindžia šiomis 

aplinkybėmis: 

34.1. Asmens duomenų tvarkymas vykdomas siekiant atlikti užduotį viešojo intereso labui 

arba Asmens duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų Kelių direkcijos ar trečiosios šalies 

interesų, įskaitant profiliavimą remiantis šiomis nuostatomis, ir šie interesai nėra viršesni už 

Duomenų subjekto nurodomas priežastis; 

34.2. Duomenų subjektas prieštarauja dėl jo Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės 

rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. 

35. Kelių direkcija, net ir esant anksčiau nurodytoms aplinkybėms, turi teisę atsisakyti 

tenkinti Duomenų subjekto Prašymą nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą, jei motyvuotai 

nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas Asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės 

už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves arba jei Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas 

siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

 

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ 

 

36. Duomenų subjektai turi teisę prašyti įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu 

formatu gauti ir (arba), jei tai techniškai įmanoma, prašyti perkelti (tiesiogiai persiųsti) kitam 

duomenų valdytojui Kelių direkcijos tvarkomus jo Asmens duomenis, jei tenkinamos visos šios 

sąlygos:  

36.1. Asmens duomenys Kelių direkcijai buvo pateikti paties Duomenų subjekto; 

36.2. Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas Duomenų subjekto sutikimu arba 

sutartimi, kurios šalis yra Duomenų subjektas; 

36.3. Asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

37. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų Asmens duomenų 

atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse 

bylose.  

38.  Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į Asmens duomenų perkeliamumą, turi 

nurodyti, ar pageidauja, kad jo Asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui.  
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39. Kelių direkcijos DAP yra atsakingas, kad Asmens duomenys būtų persiunčiami be 

kliūčių, ir užtikrina, kad Asmens duomenys būtų persiunčiami taikant atitinkamą saugumo lygį.  

40. Kai prašomi perkelti Asmens duomenys yra susiję su trečiaisiais asmenimis, Kelių 

direkcijos DAP peržiūri, kad duomenų persiuntimas nesukeltų žalos tokių trečiųjų asmenų teisėms 

ir laisvėms. Jei paaiškėja, kad duomenų perkėlimas galėtų pažeisti trečiųjų asmenų teises, Kelių 

direkcijos DAP arba pašalina iš dokumentų trečiuosius asmenis identifikuojančią informaciją, arba 

gauna tokių trečiųjų asmenų raštišką sutikimą dėl jų tapatybės atskleidimo. 

41. Prašymas perkelti Asmens duomenis neturi įtakos saugojimo laikotarpiui, kuris yra 

taikomas persiunčiamiems Asmens duomenims.  

42. Pagal Duomenų subjekto prašymą perkelti jo Asmens duomenis perkeliami Asmens 

duomenys, įgyvendinus Duomenų subjekto prašymą, nėra automatiškai ištrinami. Jeigu Duomenų 

subjektas to pageidauja, turi kreiptis į Kelių direkciją dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės 

būti pamirštam“) įgyvendinimo.  

 

PRAŠYMAI ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISES 

 

43. Duomenų subjekto Prašymai įgyvendinti Duomenų subjekto teises Kelių direkcijai gali 

būti pateikti raštu, siunčiant Prašymą el. pašto adresu lakd@lakd.lt, paštu arba pateikiant rašytinį 

Prašymą Kelių direkcijai jos buveinėje, ar žodžiu, išsakant Prašymą žodžiu Kelių direkcijos DAP. 

Duomenų subjektui pateikus prašymą žodžiu, atsižvelgiant į jo pobūdį (pavyzdžiui, reikia patikrinti 

Duomenų subjekto tapatybę, reikia patikrinti daug Asmens duomenų, atsakymą prašoma pateikti 

raštu ir pan.), Kelių direkcija gali paprašyti Duomenų subjekto prašymą pateikti raštu.  

44. Kelių direkcijoje, gavus Duomenų subjekto Prašymą, Prašymas nedelsiant 

perduodamas Kelių direkcijos DAP, kuris užtikrina, kad Prašymas būtų laiku ir tinkamai išnagrinėtas 

ir Duomenų subjektui būtų pateiktas atsakymas. 

45. Duomenų subjektui pateikus Prašymą, Kelių direkcija taiko autentiškumo patvirtinimo 

procedūrą arba prašo Duomenų subjekto pateikti tapatybės įrodymus, pvz. asmens tapatybės kortelę, 

pasą, vairuotojo pažymėjimą ar jų notarinę kopiją.  

46. Nepateikus tapatybę patvirtinančio dokumento, Duomenų subjekto teisės nėra 

įgyvendinamos, tačiau ši nuostata negali būti taikoma, kai Duomenų subjektas kreipiasi dėl 

informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius, t. y. dėl informacijos 

pateikimo prieš pradedant Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymą. 

47. Kai Duomenų subjektų autentiškumas jau buvo nustatytas Kelių direkcijai bei Duomenų 

subjektui sudarant sutartį arba gaunant Duomenų subjekto sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis, 

tvarkomi Asmens duomenys gali būti naudojami kaip įrodymai Duomenų subjekto autentiškumui 

patvirtinti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tikslais.  

48. Jei dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą 

paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio 

dokumento kopija.  

49. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas 

kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios 

leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, tačiau ši nuostata negali būti taikoma, kai 

Duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie Asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 

14 straipsnius, t. y. dėl informacijos pateikimo, prieš pradedant Duomenų subjekto Asmens duomenų 

tvarkymą.  

mailto:lakd@lakd.lt
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50. Kelių direkcijos DAP registruoja visus Duomenų subjektų Prašymus dėl jų teisų 

įgyvendinimo ir saugo Prašymų ir jų gavimo įrašus, įskaitant ir jų datas.  

51. Prašymas įgyvendinti Duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, 

jame turi būti nurodyta Duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys 

ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.  

52. Duomenų subjekto teisės taip pat gali būti įgyvendinamos per atstovą. Atstovas prašyme 

turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais 

asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamojo asmens vardą, pavardę ir kitus 

duomenis, kurie yra reikalingi Duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimą 

patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.  

53. Esant abejonių dėl Duomenų subjekto tapatybės, Kelių direkcija turi teisę paprašyti 

papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.  

54. Jei prašymas pateiktas nesilaikant šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis 

nenagrinėjamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, Duomenų subjektas apie tai 

informuojamas nurodant priežastis.  

55. Kelių direkcija nepagrįstai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo 

Prašymo gavimo dienos, pateikia Duomenų subjektui atsakymą. Jeigu pateikiamas sudėtingas 

Prašymas, Kelių direkcija gali šį laikotarpį pratęsti daugiausia iki 3 (trijų) mėnesių. Kelių direkcija 

informuoja Duomenų subjektą apie atsakymo pateikimo laikotarpio pratesimą ir vėlavimo atsakyti 

Duomenų subjektui priežastis ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos bei 

apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

56. Tuo atveju, jei Kelių direkcija priima sprendimą Duomenų subjekto Prašymo netenkinti, 

Duomenų subjektui Taisyklių 55 punkte nurodytais terminais pateikiamas argumentuotas tokio 

sprendimo paaiškinimas.  

57. Jei prašymo nagrinėjamo metu nustatoma, jog Duomenų subjekto teisės yra apribotos 

BDAR 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, Duomenų subjektas apie tai informuojamas.  

58. Kai Duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, atsakymas jam 

taip pat pateikiamas, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Duomenų 

subjektas prašo atsakymą pateikti kitomis priemonėmis. Kai Duomenų subjektas Prašymą pateikia 

kitomis priemonėmis (atsiunčia paštu, pristato tiesiogiai Kelių direkcijai ir pan.), atsakymas 

Duomenų subjektui teikiamas elektroninėmis priemonėmis, nebent to padaryti neįmanoma arba 

Duomenų subjektas nurodo kitą atsakymo jam pateikimo būdą (pavyzdžiui prašo persiųsti paštu ir 

pan.). 

59. Visi veiksmai pagal Duomenų subjektų Prašymus dėl jų teisių įgyvendinimo yra 

atliekami nemokamai. Kai Duomenų subjekto Prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba 

neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Kelių direkcija gali arba imti pagrįstą 

mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, 

administracines išlaidas, arba gali atsisakyti imtis veiksmų pagal Prašymą. 

60. Kelių direkcija taip pat turi teisę atsisakyti tenkinti Duomenų subjekto Prašymą, kai 

atitinkamos išimtys dėl Duomenų subjektų teisių yra numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

arba Asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su šiomis sritimis.  

60.1.  nacionalinis saugumas; 

60.2.  gynyba; 

60.3.  visuomenės saugumas; 
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60.4.  nusikalstamų veikų prevencija, tyrimas, nustatymas ar patraukimas už jas 

baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymas, įskaitant apsaugą nuo grėsmių 

visuomenės saugumui ir jų prevencijai; 

60.5.  kiti svarbūs tikslai, susiję su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma pinigų, 

biudžeto bei mokesčių klausimais, visuomenės sveikata ir socialine sauga; 

60.6. reglamentuojamų profesijų etikos pažeidimų prevencija, tyrimas, nustatymas ir 

patraukimas baudžiamojon atsakomybėn už juos; 

60.7.  duomenų subjekto apsauga arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsauga; 

60.8.  civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimas. 

61. Kelių direkcija bendradarbiauja su kitomis įstaigomis, įmonėmis ar organizacijomis, 

kuriose yra tvarkomi Duomenų subjekto Asmens duomenys, siekdama atsakyti į Duomenų subjekto 

Prašymą.  

62. Informacija pagal Duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama 

valstybine kalba.  

63. Kelių direkcijos veiksmus ar neveikimą įgyvendinant Duomenų subjekto teises 

Duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba per Duomenų subjekto atstovą, taip pat per jo įgaliotą 

ne pelno įstaigą, organizaciją ar asociaciją Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, o taip pat ir 

teismui.  

64. Dėl Duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, 

Duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į kompetentingą 

teismą. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

65. Kelių direkcijos DAP yra atsakingas, kad šios Taisyklės būtų reguliariai peržiūrimos ir 

prireikus laiku bei tinkamai būtų atlikti jų pakeitimai ar papildymai.  

66. Su Taisyklėmis privalo būti supažindinami visi Kelių direkcijos darbuotojai, taip pat 

kiti asmenys, turintys prieigą prie Kelių direkcijos tvarkomų Asmens duomenų. 

 

_______________________________ 

 



 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 

taisyklių Priedas Nr. 1 

 

 

Prašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma 
   

 _______________________________________________________________  
 (duomenų subjekto vardas ir pavardė)  

 ___________________________________________________________________  
 (asmens kodas)  

 __________________________________________________________________  
 (gyvenamosios vietos adresas)  

 _______________________________ _________________________  
 (telefono numeris) (elektroninio pašto adresas)  

__________________________________________________________ 
(Jei prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas – atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios 

 vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas) 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai 

prie Susisiekimo ministerijos 

 

PRAŠYMAS  

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO 

   
 (data) 

 

   

 (vieta)    

 

prašau įgyvendinti mano teisę (-es) (tinkamą langelį pažymėkite): 

– susipažinti su Asmens duomenimis; 

– reikalauti ištaisyti Asmens duomenis; 

– apriboti Asmens duomenų tvarkymą; 

– nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu; 

– į Asmens duomenų perkeliamumą. 

 

Prašymo turinys (nurodykite, ko konkrečiai prašote, ir pateikite kiek įmanoma daugiau 

informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es), pavyzdžiui, jei norite ištaisyti duomenis, 

nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs): 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. ______________________________________________; 

2. ______________________________________________. 
(Jei prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, 

patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jei kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos 

tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos; jei jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita 
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teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu 

pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jei jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti 

patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka). 

 

Atsakymą noriu gauti (pažymėti vieną):  

paštu; 

atvykęs į Kelių direkciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius; 

elektroniniu paštu (tik pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu). 

 

  
 (vardas, pavardė, parašas) 

 



 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijos 

prie Susisiekimo ministerijos 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 

taisyklių Priedas Nr. 2 

 

Prašymo dėl duomenų subjekto teisės reikalauti ištrinti duomenų subjekto duomenis („teisė 

būti pamirštam“) įgyvendinimo forma 

   

 _______________________________________________________________  
 (duomenų subjekto vardas ir pavardė)  

 ___________________________________________________________________  
 (asmens kodas)  

 __________________________________________________________________  
 (gyvenamosios vietos adresas)  

 _______________________________ _________________________  
 (telefono numeris) (elektroninio pašto adresas)  

__________________________________________________________ 
(Jei prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas – atstovo vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atstovavimo pagrindas,) 

 

Lietuvos automobilių kelių direkcijai 

prie Susisiekimo ministerijos 

 

PRAŠYMAS  

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENŲ 

SUBJEKTO DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)  ĮGYVENDINIMO 

   
 (data) 

 

   

 (vieta)    

 

Prašau įgyvendinti mano teisę (-es)  

 

– reikalauti ištrinti Asmens duomenis („teisė būti pamirštam“); 

 

Prašymo turinys (nurodykite, ko konkrečiai prašote, ir pateikite kiek įmanoma daugiau 

informacijos, kuri leistų tinkamai įgyvendinti Jūsų teisę (-es), pavyzdžiui, kokius konkrečiai asmens 

duomenis prašote ištrinti): 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA: 

1. ______________________________________________; 

2. ______________________________________________. 
(Jei prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, 

patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jei kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos 

tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos; jei jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita 

teisės aktų nustatyta tvarka. Jei duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu 

pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jei jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti 

patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka). 
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Atsakymą noriu gauti (pažymėti vieną):  

paštu; 

atvykęs į Kelių direkciją adresu J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius; 

elektroniniu paštu (tik pasirašius prašymą kvalifikuotu elektroniniu parašu). 

 

  
 (vardas, pavardė, parašas) 

 

 


