Skelbiamas konkursas

Skelbiamas konkursas Valstybinės
duomenų apsaugos inpekcijos
vadovo pareigoms užimti
Rugsėjo 20-ąją paskelbtas konkursas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) direktoriaus pareigoms užimti.
Naujajam įstaigos vadovui keliami tikslai – stiprinti preventyvią veiklą, didinti duomenų valdytojų, duomenų apsaugos
pareigūnų ir duomenų subjektų žinias, kompetenciją ir įgūdžius asmens duomenų apsaugos srityje, kelti pasitikėjimą
viešojo sektoriaus atliekamu asmens duomenų tvarkymu bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą asmens duomenų
apsaugos srityje.
Anot teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, tikimasi, jog naujasis įstaigos vadovas pakels duomenų apsaugos
kartelę, stiprinant rizikingiausių sričių stebėseną ir tyrimus.
„VDAI turi ne tik spėti koja kojon su laikmečiu, bet ir būti priekyje, laiku imdamasi asmens duomenų apsaugos pažeidimų
prevencijos. Dinamiška Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika asmens duomenų klausimais ir kasdienis
dėmesys kylančių rizikų prevencijai yra pagrindiniai iššūkiai, su kuriais teks susidurti naujajam vadovui. Esu tikra, kad
turėdami stiprią ir kompetentingą Inspekciją užtikrinsime Lietuvos konkurencingumą ir žmogaus teisių aukščiausią
standartą.“,– teigia ministrė.
VDAI – tai institucija, dalyvaujanti formuojant valstybės politiką asmens duomenų apsaugos srityje ir ją įgyvendinanti,
institucijos misija – ginti žmogaus teisę į asmens duomenų apsaugą.Inspekcija, veikdama pagal visoje Europos Sąjungoje
taikomą Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, turi būti pilnaverte kitų valstybių narių priežiūros institucijų partnere ir
aktyviai dalyvauti bendruose pažeidimų tyrimuose.
Pretendentai su konkurso skelbimu gali susipažinti čia.
Kandidatų prašymai dalyvauti konkurse priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki šių metų
spalio 4 d.
Platesnė informacija apie įstaigos veiklą – VDAI puslapyje.
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Paskelbtas Valstybinės
duomenų apsaugos
inspekcijos direktoriaus
konkursas
Pretendentai prašymą dalyvauti konkurse ir reikalingus dokumentus turi
pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. spalio 4 d. (imtinai)

Informacijos bukletas pretendentui
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Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos misija – saugoti žmogaus
teisę į asmens duomenų apsaugą ir
užtikrinti aukštą asmens duomenų
apsaugos lygį.
Tikimasi, jog naujasis įstaigos vadovas padės siekti užsibrėžtų jos
tikslų –

• didinti duomenų valdytojų, duomenų apsaugos pareigūnų ir

duomenų subjektų žinias, kompetenciją ir įgūdžius duomenų
apsaugos srityje;

• prisidėti didinant pasitikėjimą viešojo sektoriaus atliekamu
asmens duomenų tvarkymu;

• stiprinti preventyvią veiklą, rizikingiausių sričių stebėseną ir
tyrimus;

• stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą asmens duomenų
apsaugos srityje.
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Veiklos vienu iš prioritetų matytume - didesnį
dėmesį duomenų apsaugos pažeidimų prevencijai
01

02

03

Didinti dėmesį technologiniams
pokyčiams ir padėti visuomenei
suprasti, kaip apsaugoti savo
asmens duomenis, o verslui - kaip
tinkamai juos tvarkyti

Stiprinti tarptautinį
bendradarbiavimą ir tinkamą
atstovavimą Europos duomenų
apsaugos valdyboje (EDAV) ir
kituose tarptautiniuose forumuose

Užtikrinti VDAI veiklos skaidrumą,
ugdyti jos autoritetą ir sutelkti
kompetentingą ir motyvuotą
kolektyvą
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Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos struktūra
(patvirtinta 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1T-85 (1.12))

Direktorius

Direktoriaus
pavaduotojas

Administravimo
skyrius

Informacinių
technologijų
skyrius

Priežiūros
skyrius

Teisės
skyrius

Institucijoje dirba 52 darbuotojai
Daugiau informacijos: www.vdai.lrv.lt
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Kodėl verta pretenduoti į šias
pareigas
Jeigu Jus domina asmens duomenų ir privatumo apsaugos sritis,
esate ambicingas, orientuotas į veiklos kokybę ir nebijote iššūkių:

•

tai galimybė darbuotis perspektyvioje srityje, kuri glaudžiai
susijusi su nuolatiniais pokyčiais, visuomenės tobulėjimu,
skaitmeninės rinkos vystymusi, naujovėmis bei inovacijomis

•

tai nauji profesiniai ryšiai su valstybės įstaigomis, ūkio
subjektais, akademine bendruomene

•

tai dalyvavimas ir atstovavimas tarptautinėse organizacijose,
darbo grupėse
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Reikalavimai vadovui
•

Teisės bakalauro ir teisės magistro arba teisininko profesinis kvalifikacinis
(vienpakopis teisinis universitetinis išsilavinimas).

•

3 metų vadovaujamo darbo patirtis.

•

10+ metų teisinio arba teisinio pedagoginio darbo patirtis.

•

Atitikti Reglamento (ES) 2016/679 53 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus.

•

Anglų kalbos žinios B2 lygiu.

•

Atitikti reikalavimą dirbti su įslaptinta informacija - slaptumo žymai „Visiškai slaptai“*.

* patikra atitikčiai atliekama laimėjus konkursą
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Konkurso eiga

2022-09-20

Iki 2022-10-04
(imtinai)

Iki 2022-10-11

Iki 2022-11
pradžios

2022-11
vidurys

Paskelbtas konkursas.

Priimami pretendentų
prašymai dalyvauti konkurse.

Įvertinama pretendentų
atitiktis nepriekaištingos
reputacijos, bendriesiems ir
specialiesiems
reikalavimams.*

Pretendentų dalyvavimas
bendrųjų, vadybinių ir
lyderystės kompetencijų
kompleksiniame vertinime
(per 15 darbo dienų nuo
pranešimo apie atitiktį
reikalavimams).

Pretendentų vertinimas
komisijoje. Apie pretendentų
vertinimo komisijoje datą,
laiką, vietą ir eigą bus
pranešta ne vėliau kaip 3
darbo dienos iki vertinimo
komisijoje pradžios.

*pateiktas prašymas gali būti grąžintas patikslinti per 5 darbo dienas.

Skelbiamas konkursas

Kaip pateikti prašymą dalyvauti
konkurse
PRAŠYMAS DALYVAUTI KONKURSE – tai nustatytas dokumentų rinkinys, kurį reikia pateikti per
Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS)*. https://www.testavimas.vtd.lt/portal/

Pretenduojant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vadovo pareigas, reikės pateikti šiuos dokumentus:

•
•
•
•
•
•
•

gyvenimo aprašymą (pildomas VATIS);
diplomo, įrodančio atitiktį nustatytam išsilavinimo reikalavimui, kopiją;
vadovaujamojo darbo patirtį įrodančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as)**;
teisinio arba teisinio pedagoginio darbo patirtis įrodančio (-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as)**;
atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (pildoma VATIS);
asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (pildoma VATIS);
jei turite – anglų kalbos mokėjimą B2 lygiu įrodančio dokumento kopiją*** , jei neturite – svarbu dokumento, įrodančio užsienio kalbos
mokėjimo lygį, kopiją pateikti iki pretendentų vertinimo komisijoje pradžios per VATIS arba turėti ją komisijos vertinimo dieną su savimi.
Daugiau informacijos apie užsienio kalbos mokėjimo tikrinimą Čia.

* Jei prašymą teiksite pirmą kartą, reikės susikurti vartotojo paskyrą
** Išskyrus asmenis, apie kurių vadovaujamojo darbo patirtį yra informacija Valstybės tarnautojų registre ir (ar) Vidaus reikalų pareigūnų registre.
*** Užsienio kalbos mokėjimo lygio įskaitymo išimtis galite rasti Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas
aprašo IV skyriuje
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Dokumentai dėl darbo patirčių
Vadovaujama darbo patirtimi laikoma*:

•
•
•

patirtis vadovaujant organizacijai, padaliniui ar asmenims;
patirtis vykdant asmenų, vadovaujančių organizacijai, padaliniui ar asmenims, pavadavimo funkcijas;
patirtis vykdant funkcijas, kurias atliekant reikia organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti asmenų grupės darbą (pvz., patarėjų, turinčių
pavaldžių asmenų, darbas, darbas nuolatinės komisijos pirmininku ir kitas darbas, atliekant nuolatinio pobūdžio vadovavimo funkcijas).

Kokie dokumentai įrodo vadovaujamo darbo ir darbo patirtį reikalaujamoje veiklos srityje?
Dokumentas turėtų pagrįsti funkcijų (vadovaujamojo darbo, darbo funkcijų reikalaujamoje darbo srityje) realaus vykdymo faktą ir tokių
funkcijų vykdymo laikotarpį. Tai galėtų būti šių dokumentų kopijos:

•
•

darbo sutarties, kurioje yra nurodytas darbo pradžios ir pabaigos laikotarpis (jei darbo santykiai baigėsi) ir darbo funkcijos;

•
•

pareigybės aprašymo, pareiginių nuostatų ar darbo (veiklos) aprašo;

darbdavio rašytinės informacijos (pvz., išduotos pažymos) su nurodytu darbo pradžios ir pabaigos laikotarpiu (jei darbo santykiai baigėsi)
apie susitartos darbo funkcijos turinį ar darbo funkcijai keliamus reikalavimus;
kitų dokumentų, pagrindžiančių reikalaujamą darbo patirtį.

* Vadovaujantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika.

Skelbiamas konkursas

Dėkojame, kad domitės ir
pretenduojate į Valstybės
duomenų apsaugos
inspekcijos vadovo pareigas
Darbuotojo, administruojančio konkursą,
kontaktai:
Indrė Adomaitė
Vyriausiasis specialistas
Telefono Nr.: +37052196814; +37067289351
El. paštas: indre.adomaite@vtd.lt

