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ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS 

TEISĖTO INTERESO TVARKANT ASMENS DUOMENIS NUSTATYMO PROCEDŪRA 

I SKYRIUS 
1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Šioje Teisėto intereso tvarkant asmens duomenis nustatymo tvarkoje (toliau – Tvarka) 
didžiąja raide rašomos sąvokos turi reikšmes, nurodytas Šiaulių Medelyno progimnazijos 
(toliau-Įstaiga) asmens duomenų tvarkymo taisyklėse, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę 
joms suteikia kontekstas. 

II SKYRIUS 
2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalyje (f) punktas įtvirtina vieną iš 
Asmens duomenų tvarkymo pagrindų, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų 
Įstaigos arba Trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Duomenų subjekto 
interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti Asmens duomenų 
apsaugą, yra už juos viršesni. 

2.2. Įstaigai tvarkant Asmens duomenis teisėto intereso pagrindu Asmens duomenų tvarkymo 
tikslas turi būti teisėtas, o Asmens duomenų tvarkymo metodas ar technologija – reikalinga 
Įstaigos interesams pasiekti. Asmens duomenų tvarkymas taip pat turi būti proporcingas 
veiklos poreikiams. 

2.3. Šioje Tvarkoje aptarta procedūra (toliau – Procedūra) privalo būti atlikta, jei konkrečių 
Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas teisėto intereso pagrindu. 

2.4. Šios Procedūros tikslas – nustatyti, ar konkretūs Asmens duomenys gali būti tvarkomi 
pagrindžiant jų tvarkymą teisėtu interesu, ir surinkti tai patvirtinančius įrodymus. Procedūra 
nustato bendruosius principus, kuriais vadovaujantis ji turi būti atlikta. 

2.5. Saugumo specialistas yra atsakingas už teisėto intereso vertinimo atlikimą kiekvienos 
duomenų tvarkymo operacijos, kai Asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu, 
atžvilgiu. DAP prižiūri Procedūros atlikimą, konsultuoja Saugumo specialistą ir, pagal 
poreikį, teikia savo išvadą.  
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III SKYRIUS 
3. TEISĖTO INTERESO VERTINIMO PROCEDŪRA 

 
3.1. Asmens duomenų tvarkymas teisėtu pagrindu galimas, kai Asmens duomenis tvarkyti būtina 

siekiant teisėtų Įstaigos arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie Duomenų 
subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens 
duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač, kai Duomenų subjektas yra vaikas.  

3.2. Konkrečiu atveju siekiant nustatyti, ar egzistuoja teisėtas interesas tvarkyti Duomenų 
subjekto Asmens duomenis, ir patvirtinti, kad teisėtas interesas yra tinkamas pagrindas 
Asmens duomenų tvarkymui, vertinami žemiau nurodyti kriterijai: 

3.2.1. tikslo, kurio siekiama tvarkant Asmens duomenis teisėto intereso pagrindu, pobūdis; 

3.2.2. būtinybė tvarkyti Asmens duomenis teisėto intereso pagrindu; 

3.2.3. pusiausvyra tarp Įstaigos lūkesčio tvarkyti Asmens duomenis teisėto intereso pagrindu ir 
Duomenų subjekto interesų, teisių ir laisvių ir, ar šie nėra svarbesnės už Įstaigos interesus. 

3.3. Procedūros metu turi būti pagrįsti ir įvertinti visi Tvarkos 3.2 punkte nurodyti kriterijai. 
Aptariami kriterijai yra subjektyvaus pobūdžio, todėl Procedūros metu turi būti laikomasi 
objektyvumo principo reikalavimų, priimta objektyviai pagrįsta, pateisinama išvada. Išvada 
turi būti pagrįsta konkrečios situacijos duomenimis. 

IV SKYRIUS 
4. TIKSLO KRITERIJUS 

 
4.1. Tikslo kriterijumi siekiama nustatyti, ar Įstaigos ir (ar) atitinkamos trečiosios šalies tikslas, 

kurio siekiama tvarkant Asmens duomenis, yra teisėtas Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento prasme.  

4.2. Nustatant Asmens duomenų tvarkymo tikslą, vertinamos Asmens duomenų tvarkymo 
priežastys ir Asmens duomenų tvarkymo suteikiama nauda. 

4.3. Vertinant tikslo kriterijų, Įstaiga apibendrina: 

4.3.1. kokių konkrečių tikslų Įstaiga siekia tvarkydama Asmens duomenis; 

4.3.2. kokius Asmens duomenis Įstaiga tvarkys, kad pasiektų šiuos tikslus; 

4.3.3. kokiomis priemonėmis Įstaiga planuoja tvarkyti Asmens duomenis tam, kad pasiektų tikslus; 

4.3.4. ar numatomomis Asmens duomenų tvarkymo priemonės gali būti pasiekti šie tikslai; 

4.3.5. kokia tikimybė, kad Įstaiga pasieks užsibrėžtus tikslus tvarkydama numatytos apimties 
Asmens duomenis ir pasitelkusi numatytas priemones. 

4.4. Įstaiga, vertindama Asmens duomenų tvarkymo naudą, rezultatus, apibendrina: 

4.4.1. kokia yra numatoma nauda, jei Asmens duomenys bus tvarkomi teisėto intereso pagrindu; 

4.4.2. subjektai, kurie gaus naudos Įstaigai tvarkant Asmens duomenis teisėto intereso pagrindu, 
pavyzdžiui, Įstaiga, Duomenų subjektas, kt.; 

4.4.3. numatomos naudos svarba Įstaigai. 
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4.5. Vertinant Asmens duomenų tvarkymo teisėto intereso pagrindu naudą, Įstaiga turi atsižvelgti 
į naudą visoms susijusioms šalims.  

4.6. Nustatant Asmens duomenų tvarkymo tikslo kriterijų, Įstaiga taip pat vertina poveikį bei 
galimus padarinius, jei Asmens duomenys nebus tvarkomi: 

4.6.1. koks poveikis, padariniai gali kilti Įstaigai netvarkant Asmens duomenų teisėto intereso 
pagrindu; 

4.6.2. kokia galimų padarinių reikšmė bei poveikis Įstaigai ir (ar) Duomenų subjektui; 

4.6.3. kokia tikimybė, kad kils atitinkami padariniai. 

4.7. Analizuojant tikslo kriterijaus buvimą, Įstaiga vertina ir analizuoja kitus su Asmens 
duomenų tvarkymu susijusius aspektus, pavyzdžiui: 

4.7.1. ar Įstaiga iki šiol tvarkė Asmens duomenis. Jei taip, kokią įtaką, poveikį Įstaigai ir (ar) 
Duomenų subjektui, jo teisėms turėjo toks tvarkymas; 

4.7.2. ar numatomas Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymas atitinka Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento 5 straipsnyje įtvirtintus principus; 

4.7.3. ar Asmens duomenų tvarkymas teisėto intereso pagrindu gali sukelti neigiamų padarinių (jei 
taip, kokių ir kuriai iš šalių); 

4.7.4. kitos susijusios aplinkybės. 

4.8. Bet kuriuo atveju, Įstaigai reikėtų atidžiai įvertinti, ar Duomenų subjektas gali tuo metu, kai 
renkami Asmens duomenys, arba Asmens duomenų rinkimo kontekste tikėtis, kad Asmens 
duomenys gali būti tvarkomi konkrečiu tikslu. Duomenų subjekto interesai ir pagrindinės 
teisės gali būti viršesni už Įstaigos interesus, kai Asmens duomenys tvarkomi tokiomis 
aplinkybėmis, kuriomis Duomenų subjektai pagrįstai nesitiki tolesnio tvarkymo. 

V SKYRIUS 
5. BŪTINUMO KRITERIJUS 

 
5.1. Procedūros metu Įstaiga turi pagrįsti objektyvų poreikį tvarkyti Asmens duomenis teisėto 

intereso pagrindu. 

5.2. Įstaiga, pagrįsdama būtinumo kriterijų, turi įvertinti, ar Įstaiga galėtų pasiekti tuos pačius 
tikslus netvarkydama Asmens duomenų ir (ar) tvarkydama mažesne apimti, kitų pagrindu. 

5.3. Nustatant būtinumą tvarkyti Asmens duomenis numatoma apimti konkretiems tikslams 
pasiekti taip pat turi vertinama: 

5.3.1. santykis tarp Asmens duomenų tvarkymo pobūdžio, apimties ir numatomos gauti naudos; 

5.3.2. alternatyvūs Asmens duomenų tvarkymo būdai, apimtis tiems patiems tikslams pasiekti; 

5.3.3. argumentai, kuriais remiantis buvo atsisakyta kitų Asmens duomenų tvarkymo būdų kaip 
netinkamų. 

VI SKYRIUS 
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6. PUSIAUSVYROS KRITERIJUS 
 

6.1. Įstaiga Proceso metu pagrindusi tikslo ir būtinumo kriterijų buvimą turi įvertinti, ar 
Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės nėra viršesni, atsižvelgiant į 
Duomenų subjekto santykius su Įstaiga. 

6.2. Nustatant pusiausvyros kriterijaus būvimą, vertinama: 

6.2.1. kas yra Duomenų subjektas; Duomenų subjektą svarbu įvertinti norint nustatyti, ar jam 
netaikoma papildoma apsauga, pavyzdžiui, vaikas; 

6.2.2. Įstaigos ir Duomenų subjekto santykis; ar tarp Įstaigos ir Duomenų subjekto yra susiklostę 
teisiniai santykiai, jei taip, kokio pobūdžio; 

6.2.3. kokius Asmens duomenis numatoma tvarkyti teisėto intereso pagrindu, ar numatoma tvarkyti 
Specialiųjų kategorijų asmens duomenis; 

6.2.4. tikėtina duomenų subjekto reakcija į Duomenų tvarkymą; vertinama, ar Asmens duomenų 
tvarkymas, Duomenų subjekto nuomone, gali būti nepageidaujamas ar netinkamas; 

6.2.5. galimas Asmens duomenų tvarkymo poveikis, pasekmės Duomenų subjektui; 

6.2.6. galimo poveikio, pasekmių išvengimo, mažinimo ir (arba) panaikinimo galimybės ir 
priemonės. 

VII SKYRIUS 
7. PROCESO REZULTATAS. SPRENDIMAS 

 
7.1. Įstaiga, vadovaudamasi Procedūros kriterijais (tikslas, būtinumas, pusiausvyra), priima 

sprendimą, ar numatomos apimties Asmens duomenų tvarkymas laikytinas teisėtu Duomenų 
subjekto duomenų tvarkymu teisėto intereso pagrindu. 

7.2. Sprendimas priimamas ir fiksuojamas Įstaigos vadovo įsakymu patvirtintoje vertinimo 
formoje (Priedas Nr.1).  
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Teisėto intereso tvarkant asmens duomenis nustatymo procedūros 
Priedas Nr.1 

 

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJA 
 

TEISĖTO INTERESO VERTINIMO FORMA 

 

Ši teisėto intereso vertinimo forma turi būti naudojama vertinant Įstaigos teisę tvarkyti Asmens 
duomenis, vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies (f) punkte 
nurodytu pagrindu. Šioje formoje vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą Įstaigos vadovo 
patvirtintoje Teisėto intereso tvarkant asmens duomenis nustatymo procedūroje. 

1. Vertinimo informacija 

Duomenų tvarkymo aprašymas 
Vertintojo vardas, pavardė  
Vertinimo data 

2. Tikslai 

Asmens duomenų tvarkymo tikslai
Kokiu būdu Įstaiga nustatys, ar tikslai buvo 
pasiekti 

 

Kokia tikimybė, kad Asmens duomenų 
tvarkymo tikslai bus pasiekti 

 

3. Nauda 

Kokią naudą Įstaiga, Duomenų subjektas gaus 
(gali būti gauta) dėl Asmens duomenų 
tvarkymo 

 

Kokia šios naudos reikšmė Įstaigai, Duomenų 
subjektui (kiekybinis vertinimas jei įmanoma)

 

Naudą iš Asmens duomenų tvarkymo 
gausiančių subjektų sąrašas, pvz. Įstaiga, 
visuomenė, Duomenų subjektas, kt.

 

4. Poveikis, jei duomenys nebūtų tvarkomi 

Koks galimas poveikis, jei Asmens duomenys 
nebūtų tvarkomi 

 

Kokia poveikio, jei Asmens duomenys nebūtų 
tvarkomi, reikšme

 

Kokia tikimybė, kad poveikis atsiras
Kam galimai kils poveikis, jei Asmens 
duomenys nebus tvarkomi 

 

5. Kitos problemos 
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Ar numatomas Asmens duomenų tvarkymas 
jau buvo atliekamas anksčiau ir, jei taip, kokie 
buvo to rezultatai 

 

Ar Asmens duomenų tvarkymas atitinka 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 5 
straipsnyje įtvirtintus principus 

 

Ar Asmens duomenų tvarkymas turėtų bet 
kokį neigiamą poveikį ir, jei taip, kokį ir kam

 

Kitos galimos problemos 

6. Būtinumo testas 

Kaip Asmens duomenų tvarkymas susijęs su 
numatoma gauti nauda 

 

Ar Asmens duomenų tvarkymas yra 
tinkamiausias būdas pasiekti galutinį rezultatą 

 

Kokios alternatyvios rezultato pasiekimo 
priemonės buvo svarstomos ir kodėl jos buvo 
atmestos kaip netinkamos 

 

7. Pusiausvyros testas 

Kas yra Duomenų subjektas 
Įstaigos ir Duomenų subjekto santykiai
Kokie Asmens duomenys bus tvarkomi teisėto 
intereso pagrindu 

 

Kokia tikėtina Duomenų subjekto reakcija į 
Asmens duomenų tvarkymą 

 

Koks galimas poveikis Duomenų subjektui, jo 
teisėms ir laisvėms dėl jo Asmens duomenų 
tvarkymo teisėto intereso pagrindu

 

Priemonės, kurių galima, numatoma imtis 
poveikio Duomenų subjektui sumažinimui

 

8. DAP nuomonė 

 

9. Sprendimas dėl teisėto intereso būvimo 

Sprendimas Teisėti interesai taikomi/nėra taikomi
Pagrindinės sprendimo priežastys
Sprendimo data 
Patvirtinta 
Patvirtinimo data 

 


