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BDAR iššūkiai
• Duomenų subjektui paprašius supažindinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, organizacijai tenka ne tik 

rankiniu būdu tokius duomenis rasti bei pateikti jų ataskaitą, tačiau taip pat juos rankiniu būdu ištrinti, ištaisyti bei apriboti jų 
tvarkymą

• Gavus prašymą perkelti duomenų subjekto duomenis kitam duomenų valdytojui, organizacijoms tenka atitinkamus duomenis surinkti
rankiniu būdu, suformuoti įprastai naudojamą ir kompiuterio skaitomą formatą

• Įgyvendinant duomenų subjektų prašymus – rankiniu būdu ieškant, pildant, trinant ir perkeliant duomenis organizacijos patiria 
neproporcingas personalo darbo laiko sąnaudas, personalas atitraukiamas nuo savo pagrindinių darbo funkcijų, krenta darbuotojų 
darbo efektyvumas, mažėja darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis

• Atsakingiems asmenims prašymus vykdant rankiniu būdu, egzistuoja rizika, kad duomenų subjektas nebus informuotas apie 
atitinkamų jo duomenų tvarkymą, t. y. tam tikri duomenys per klaidą nebus įtraukti į asmens duomenų ataskaitą, taip pat, kad bus 
pateikti ne to duomenų subjekto duomenys arba atitinkami veiksmai atlikti ne su to duomenų subjekto duomenimis arba duomenų 
subjektai bus pateikti kito asmens asmens duomenys, taip pažeistas ne tik BDAR, bet ir konfidencialumo įsipareigojimai

• Chaotiškas prašymų vykdymo procesas, „pasimetantys“ prašymai – organizacija neturi galimybės efektyviai dokumentuoti prašymų 
pateikimo fakto, pateiktų prašymų kiekio (po galėtų apmokestinti pakartotinus prašymus), pateikti įrodymus priežiūros institucijoms 
ar teismui apie prašymų vykdymo eigą
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1. VVS sprendimai, leidžiantys efektyviai rasti
tvarkomus asmens duomenis ir pateikti duomenų
ataskaitas, valdyti asmens duomenis, duomenų
subjektų prašymus ir kt.

1.1. Įdiegtas fizinių asmenų duomenų paieškos įrankis

1.2. Įdiegtas atliktų veiksmų skaitmeninis registras

1.3. Įdiegti automatizuoti duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
ir atskaitomybės demonstravimo sprendimai

2. Asmens duomenų apsaugos sprendimai 2.1. Įdiegti BDAR atitinkantys asmens duomenų apsaugos
sprendimai

3. Asmens duomenų apsaugos dokumentacija 3.1. Taikoma BDAR atitinkanti asmens duomenų apsaugos
dokumentaciją, užtikrinanti aiškius ir teisėtus asmens duomenų
tvarkymo procesus

3.2. Informuotas ir apmokytas personatas

4. Organizaciniai sprendimai 4.1. Paskirtas DPO (Data Protection Officer)

4.2. Paskirtas už asmens duomenų apsaugą atsakingas
personalas

4.3. Nustatyti duomenų tvarkytojai (partneriai, paslaugų teikėjai)
ir su jais sudarytos DTS

4.4. Įdiegtas efektyvus ir saugus prieigos prie asmens duomenų
kontrolės ir autorizavimo mechanizmas

- atlieka VVS diegėjas - atlieka VVS diegėjas ir/arba pati įmonė    

Atliktini veiksmai Siektini REZULTATAI
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BDAR sprendimas apima šiuos funkcionalumus
Asmens duomenų paieška

Šis įrankis leidžia organizacijai efektyviai, paprastai ir 
be žmogiškųjų klaidų rizikos atlikti Microsoft 
Dynamics AX esančių asmens duomenų paiešką 
automatizuotai

Duomenų subjektų užklausų registras

Registras užtikrina BDAR atskaitomybės principo 
įgyvendinimą ir pademonstruoja organizacijos 
pastangas užtikrinti efektyvų ir savalaikį duomenų 
subjektų teisių įgyvendinimą.

Asmens duomenų ataskaitų generavimas

Asmens duomenų ataskaitų formavimo įrankis 
leidžia patogiai automatizuotai suformuoti 
duomenų ataskaitas ir jas pateikti BDAR 
reikalaujamu formatu

Duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymas

organizacijos atsakingi asmenys reguliariai gali 
peržiūrėti kokie duomenys yra tvarkomi ir ar nėra 
poreikio atnaujinti duomenų tvarkymo veiklos 
įrašų

Columbus BDAR sprendimas padeda optimizuoti duomenų
valdytojo pareigų vykdymo procesus, pašalinti galimų pažeidimų
ir sankcijų riziką, sumažinti už asmens duomenų apsaugą ir
duomenų subjektų prašymų vykdymą atsakingo personalo
reikiamo darbo laiko sąnaudas

Duomenų tvarkymo teisėtumo vertinimo
įrankis

Galite įvertinti ar Jūsų tvarkomi duomenys Jums
reikalingi, ar juos tvarkote teisėtu pagrindu, ar Jums
nereikia gauti atitinkamo duomenų subjekto
sutikimo
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Norite sužinoti daugiau?

Pasikalbėkime!

Columbus Lietuva
+370 37 750 565
info.lt@columbusglobal.com
www.columbusglobal.com/lt

http://www.columbusglobal.com/lt
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Columbus yra tarptautinė IT paslaugų ir konsultacijų įmonė su daugiau nei 2 000 darbuotojų visame
pasaulyje. Įmonė siūlo platų sprendimų paketą, pasižymintį giliomis maisto pramonės, gamybos ir
prekybos sektorių žiniomis bei ilgamete technologine patirtimi. Tą įrodo Columbus patirtis sukaupta per 
30 metų, aptarnaujant daugiau nei 5 000 klientų visame pasaulyje. Įmonėje dirbantys skaitmeninių verslo
valdymo sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, tobulinimo ir priežiūros specialistai padeda ambicingoms
įmonėms užtikrinti savo verslo augimą, transformaciją ir pasiruošti ateičiai skaitmeniniu būdu.
www.columbusglobal.com/lt

www.columbusglobal.com/lt

