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1. Tikslai ir taikymas 

1.1. VETO LT advokatų profesinė bendrija (toliau – Bendrija) siekia laikytis asmens 

duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Asmens duomenų apsaugos 

ir slapukų naudojimo interneto svetainėje politikoje įtvirtinti pagrindiniai principai ir 

nuostatos, kurių laikydamasi Bendrija tvarko klientų, potencialių klientų, tiekėjų, 

svetainės vartotojų, verslo partnerių asmens duomenis. Bendrijos advokatų, advokatų 

padėjėjų bei darbuotojų asmens duomenų tvarkymo principai reglamentuojami Advokatų, 

advokatų padėjėjų bei darbuotojų asmens duomenų saugojimo taisyklėse.  

1.2. Bendrijos advokatai, advokatų padėjėjai bei darbuotojai savo veikloje privalo laikytis 

asmens duomenų apsaugos politikoje nurodytų principų ir nuostatų.  

1.3. Asmens duomenų apsaugos politikoje pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus ir 

Bendrijos vidaus tvarkas (toliau bendrai – Duomenų apsaugos teisės aktai): 

1.3.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 

(BDAR); 

1.3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą; 

1.3.3. Bendrijos Asmens duomenų subjektų prašymų dėl teisių įgyvendinimo nagrinėjimo 

taisykles;  

1.3.4. Bendrijos Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo taisykles.  

 

2. Sąvokos 

2.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų 

subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta 

naudojantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi 

fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio 

požymiai. 

2.2. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita 

įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. 

2.3. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita 

įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. 

2.4. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Bendrija. 

2.5. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, 

užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas 

(papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir / ar aritmetinės 

operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. 

2.6. Klientas – asmuo, su kuriuo Bendrija yra sudariusi sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo.  

2.7. Potencialus klientas – asmuo, kuris siekia su Bendrija sudaryti sutartį dėl teisinių 

paslaugų teikimo. 

2.8. Priežiūros institucija – viena arba kelios nepriklausomos valdžios institucijos, 

atsakingos už BDAR taikymo stebėseną, kad būtų apsaugotos fizinių asmenų pagrindinės 

teisės ir laisvės tvarkant duomenis ir sudarytos palankesnės sąlygos laisvam asmens 

duomenų judėjimui Europos Sąjungoje. 
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2.9. Specialių kategorijų asmens duomenys –asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar 

etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę 

profesinėse sąjungose, taip pat genetinius duomenis, biometrinius duomenis, siekiant 

konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie 

fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. 

2.10. Svetainė – Bendrijos interneto svetainė www.veto.lt. 

2.11. Svetainės lankytojas – Bendrijos Svetainėje apsilankęs asmuo.  

2.12. Kitos asmens duomenų apsaugos politikoje numatytos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR ir 

kituose Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktuose, numatančiuose 

asmens duomenų apsaugai taikomus reikalavimus. 

 

3. Asmens duomenų tvarkymo principai 

 

3.1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas. Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, 

sąžiningu ir skaidriu būdu. 

3.2. Tikslo apribojimo principas. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais 

bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. 

3.3. Duomenų kiekio mažinimo principas. Asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik 

tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. 

3.4. Tikslumo principas. Asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami, o asmens 

duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, yra nedelsiant ištrinami 

arba ištaisomi. 

3.5. Saugojimo trukmės apribojimo principas. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad 

duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, 

kuriais asmens duomenys yra tvarkomi. 

3.6. Vientisumo ir konfidencialumo principas. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad 

taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas 

asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba 

neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 

3.7. Atskaitomybės principas. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi 

asmens duomenų tvarkymo principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad šių principų laikosi. 

 

4. Asmens duomenų tvarkymo principų taikymas Bendrijos veikloje 

 

Siekdama užtikrinti asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi, Bendrija savo 

veikloje tvarkydama asmens duomenis taiko toliau nurodytas nuostatas: 

 

4.1. Duomenų subjektų informavimas. Duomenų subjektas yra tinkamai informuojamas 

apie jo asmens duomenų tvarkymą, pateikiant šią informaciją: informacija apie duomenų 

valdytoją, jo kontaktinius duomenis, asmens duomenis, kurie tvarkomi, duomenų 

tvarkymo tikslus, duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, duomenų subjektų teises, 

http://www.veto.lt/
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susijusias su jų duomenų apsauga, duomenų saugojimo terminą, ir kitą informaciją, 

numatytą BDAR. Svetainės lankytojas bei Potencialus klientas apie jo asmens duomenų 

tvarkymą informuojamas Svetainėje skelbiant šią Politiką. Klientas apie jo asmens 

duomenų tvarkymą informuojamas sutartyje dėl teisinių paslaugų teikimo. Bendrijos 

advokatai, advokatų padėjėjai bei darbuotojai apie jų asmens duomenų tvarkymą 

informuojami pasirašydami Bendrijos vidaus teisės aktus, reglamentuojančius asmens 

duomenų teisinę apsaugą.  

4.2. Asmens duomenų tvarkymas sutikimo pagrindu. Kai asmens duomenys tvarkomi 

duomenų subjekto sutikimo pagrindu, Bendrija turi galėti įrodyti, kad duomenų subjektas 

davė sutikimą, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kuris gali būti įrašytas į sutartį 

dėl teisinių paslaugų teikimo. Todėl Bendrija tinkamai saugo duomenų subjektų 

sutikimus ir užtikrina duomenų subjekto teisės atšaukti sutikimą įgyvendinimą. Bendrija 

asmens duomenis sutikimų pagrindu tvarko tik tais tikslais, dėl kurių buvo gautas 

duomenų subjekto sutikimas. Jeigu kyla poreikis sutikimo pagrindu gautus asmens 

duomenis tvarkyti siekiant įgyvendinti kitus tikslus, Bendrija privalo gauti duomenų 

subjekto sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo kitu tikslu.  

4.3. Asmens duomenų rinkimas. Bendrija asmens duomenis renka tik tokia apimtimi, kokia 

juos rinkti būtina tam, kad būtų įgyvendinti konkretūs tikslai. Jeigu Bendrija asmens 

duomenis gauna iš trečiųjų asmenų, asmuo, atsakingas už duomenų apsaugą Bendrijoje, 

privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų renkami teisėtai.  

4.4. Asmens duomenų naudojimas. Asmens duomenų naudojimo tikslai, būdai, saugojimo 

terminai atitinka asmens duomenų apsaugos reikalavimus, numatytus BDAR bei 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. Bendrija naudoja 

priemones, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo 

duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio 

praradimo, sunaikinimo, sugadinimo ar kitokio pobūdžio asmens duomenų pažeidimų.  

4.5. Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims. Tais atvejais, kai Bendrija savo 

valdomiems asmens duomenims jos vardu tvarkyti pasitelkia trečiuosius asmenis – 

paslaugų teikėjus ar partnerius, Bendrija užtikrina, kad šie tretieji asmenys ar partneriai 

imsis tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti tinkamą duomenų 

apsaugą, atsižvelgiant į galimus pavojus. Siekdama užtikrinti tinkamų techninių ir 

organizacinių priemonių taikymą, Bendrija su trečiaisiais asmenimis – paslaugų teikėjais 

ar partneriais sudaro duomenų tvarkymo sutartį ar kitą panašaus pobūdžio dokumentą, 

kuriame aiškiai aptariami įsipareigojimai taikant su asmens duomenų apsauga susijusias 

tinkamas technines ir organizacines priemones. 

4.6. Asmens duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas. Bendrija, veikdama kaip 

asmens duomenų valdytojas, užtikrina tinkamą asmens duomenų subjektų teisių (teisės 

atšaukti sutikimą dėl duomenų tvarkymo, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo 

pagrindu, teisės susipažinti su asmens duomenimis, teisės į duomenų perkeliamumą; 

teisės nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, teisės reikalauti ištaisyti, teisės reikalauti 

ištrinti) įgyvendinimą. Konkrečios nuostatos, susijusios su duomenų subjektų teisių 

įgyvendinimu, numatytos Bendrijos duomenų subjektų prašymų dėl teisių įgyvendinimo 

nagrinėjimo taisyklėse. 

4.8. Asmens duomenų apsaugos poveikio vertinimas. Asmens duomenų apsaugos poveikio 

vertinimas – tai procesas, skirtas apibūdinti, įvertinti būtinumą ir proporcingumą bei 

padėti valdyti rizikas, galinčias kilti dėl fizinių asmenų teisių ir laisvių tvarkant asmens 

duomenis. Bendrija turi įsitikinti, ar savo veikloje tvarkant asmens duomenis, nėra būtina 
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atlikti asmens duomenų apsaugos poveikio vertinimą. Sprendžiant dėl tokio vertinimo 

atlikimo Bendrija vadovaujasi teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų apsaugą. 

4.9. Slaptažodžių naudojimas. Bendrijos advokatai, advokatų padėjėjai ar darbuotojai, kurie 

tvarko asmens duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, 

kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi 

būti keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o taip pat susidarius tam 

tikroms aplinkybėms (pavyzdžiui, pasikeitus advokatui, advokato padėjėjui, darbuotojui, 

iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems 

asmenims, ir pan.). Advokatas, advokato padėjėjas ar darbuotojas, dirbantis konkrečiu 

kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį.  

 

5. Asmens duomenų tvarkymo vieta 

 

5.1. Bendrija saugo ir tvarko asmens duomenis Europos Sąjungoje (ES) bei Europos 

Ekonominėje Erdvėje (EEE). Nepaisant to, kartais gali tekti perduoti asmens 

duomenis į paskirties vietą už ES bei EEE ribų ir juos ten saugoti. Asmens duomenų 

perdavimas už ES bei EEE ribų vykdomas laikantis Duomenų apsaugos teisės aktų 

reikalavimų. Duomenis taip pat gali tvarkyti ir duomenų tvarkytojai, kurie veikia už 

ES ir EEE ribų.  

5.2. Pateikdamas Bendrijai savo asmens duomenis arba pareiškęs sutikimą dėl asmens 

duomenų tvarkymo, duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens 

duomenys (įskaitant duomenų saugojimą ir duomenų perdavimą) už ES bei EEE ribų 

šioje Politikoje nurodytais tikslais. Bendrija imsis visų pagrįstai būtinų saugumo 

priemonių užtikrinti, kad su asmens duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir 

vadovaujantis taikomų Duomenų apsaugos teisės aktų. 

 

6. Slapukai, naudojami tvarkant asmens duomenis 

 

6.1. Bendrija Svetainėje naudoja slapukus, kad galėtų gauti informacijos apie tai, kaip 

Svetainės lankytojai naudojasi Svetaine. Slapukai leidžia pagerinti ir supaprastinti 

vartotojų patirtį naudojantis Svetaine.  

6.2. Slapukas yra mažas failas, sudarytas iš raidžių ir skaitmenų (mažesnis nei 1 kB), kurį 

Svetainė prašo Svetainės lankytojo naršyklės (pavyzdžiui, Internet Explorer, Chrome, 

Firefox, Safari ar Opera) išsaugoti Svetainės lankytojo kompiuteryje arba mobiliajame 

įrenginyje. Slapukas prisimena Svetainės lankytojo veiksmus ir prioritetus. Slapukai 

leidžia atpažinti, kad Svetainės lankytojas anksčiau lankėsi Svetainėje, padeda rinkti 

statistinius duomenis apie Svetainės lankytojų srautą ir sudaro galimybę Svetainės 

lankytojui patogiau naršyti Svetainėje. Tuo tikslu Bendrija naudoja šiuos slapukus:  

 Seanso slapukai (_utmc, _utmb, _utmt) slapukai yra naudojami Svetainės 

funkcionalumui palaikyti. Jie leidžia Svetainės valdytojui susieti Svetainės 

lankytojo veiksmus su naršyklės seansu. _utmc slapuko galiojimas prasideda ir 

baigiasi, kai Svetainės lankytojas atidaro ir uždaro naršyklės langą. _utmt 

slapuko galiojimas baigiasi po 10 minučių nuo lango uždarymo, o _utmb po 30 

minučių. 
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 Nuolatiniai slapukai: „Google Analytics“ (_utmz, _utma) slapukai yra 

naudojami tam, kad Bendrija analizuodama Svetainės lankytojų elgseną 

patobulintų savo Svetainę. Šie slapukai suteikia Bendrijai tokios informacijos 

kaip Svetainės lankytojai pasiekia puslapį, Svetainės lankytojų skaičius, jų 

aplankyti puslapiai ir bendra Svetainėje praleisto laiko trukmė. Bendrija 

neidentifikuoja individualių lankytojų. _utma slapuko galiojimas baigiasi po 

dvejų metų, o _utmz po šešių mėnesių.  

6.3. Jei savo naršyklėje Svetainės lankytojas nėra pasirinkęs nustatymo nepriimti visų ar tam 

tikros rūšies slapukų, slapukai bus sukurti iš karto, kai Svetainės lankytojas apsilankys 

Svetainėje.  

6.4. Dauguma naršyklių leidžia Svetainės lankytojui valdyti slapukus per jų nustatymų 

parinktis. Jei Svetainės lankytojas nenori priimti slapukų, savo naršyklėje gali pasirinkti 

nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.  

6.5. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, 

galima rasti čia:  

 Internet Explorer  

 Chrome  

 Firefox  

 Safari  

 Opera  

 

7. Asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimas 

5.1. Bendrijos advokatai, advokatų padėjėjai bei darbuotojai turi imtis priemonių, kad būtų 

užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, 

atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus 

bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant nereikalingų kopijų darymo. 

5.2. Kilus įtarimui dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo asmuo, atsakingas už duomenų 

apsaugą Bendrijoje, privalo imtis visų reikalingų veiksmų, kaip tai numatyta Asmens 

duomenų saugumo pažeidimų tyrimo taisyklėse. Jeigu asmens duomenų saugumo 

pažeidimo tyrimo metu nustatoma, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas kelia 

pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, Bendrija privalo praėjus ne daugiau nei 72 

valandoms nuo sužinojimo apie asmens duomenų saugumo pranešimą apie tokį 

pažeidimą pranešti priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (tel. 

Nr. (8-5) 2127532, adresas A.Juozapavičiaus g. 6, Vilnius). 

 

8. Baigiamosios nuostatos 

6.1. Visi Bendrijos advokatai, advokatų padėjėjai bei darbuotojai su šia Politika yra 

supažindinami pasirašytinai ir privalo laikytis joje nustatytų įpareigojimų. 

 

 

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

