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Projekto rengėjas. Teisingumo ministerija.
Projekto tikslas. Nauja redakcija išdėstyti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau
- VDAI) nuostatus atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reguliavimą.
Dabartinė situacija. 2018 m. gegužės 25 d. pradėtas taikyti Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas. 2018 m. liepos 16 d. įsigaliojo naujos redakcijos Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymas ir Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar
baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais,
teisinės apsaugos įstatymas.
Taip pat 2019 m. gegužės 24 d. Ministro Pirmininko pavedimu Nr. S-1801 ministerijoms
buvo pavesta peržiūrėti ir atsižvelgiant į 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusius Valstybės tarnybos
įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir Vyriausybės įstatymo pakeitimus parengti ir pateikti
ministrų valdymo srityse veikiančių Vyriausybės įstaigų nuostatų projektus.
Atsižvelgiant į šiuos teisės aktus tapo reikalinga atitinkamai tikslinti VDAI nuostatus.
Projekto esmė. Nauja redakcija išdėstomi VDAI nuostatai, kurie parengti vadovaujantis
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais
nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugos
priežiūros institucijos funkcijas, įgaliojimus ir teises, veiklos organizavimą bei vidaus
administravimo kontrolę. Priėmus Projektą, papildomų lėšų iš valstybės biudžeto nereikės.
Derinimas. Projektas teiktas derinti Vidaus reikalų ministerijai, VDAI bei Europos teisės
departamentui prie Teisingumo ministerijos. VDAI pastabų neturėjo, į Europos teisės departamento
pateiktas pastabas atsižvelgta. Dėl Vidaus reikalų ministerijos pastabų, į kurias buvo neatsižvelgta,
teikiama Projekto derinimo pažyma.
Rengėjų pateikti argumentai vertintini kaip pakankami pagrįsti neatsižvelgimui į derinimo
pažymoje nurodytas pastabas.
Atitikimas Vyriausybės programai. Projektas tiesiogiai neįgyvendina Vyriausybės
programos nuostatų.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlytina rengėjams įvertinti Vyriausybės kanceliarijos Teisės
grupės 2019 m. liepos 3 d. išvadoje Nr. NV-1946 pateiktas pastabas bei pasiūlymus projektui.
Siūlome projektą teikti į Tarpinstitucinį pasitarimą.
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