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 ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS RIZIKOS VALDYMAS PAGAL ES 

BENDRĄJĮ DUOMENŲAPSAUGOS REGLAMENTĄ (BDAR) 

Lektorius: prof. dr. Darius Štitilis 

Mokymų vieta: internetinė erdvė (nuotoliniai mokymai) 

Mokymų data: 2021 m. gegužės 21 diena (penktadienis). 

Mokymų trukmė:  nuo 13:00 iki 16:00 (4 akademinės valandos). 

Pažymėjimai: Mokymų dalyviams išduodami mokymų  PAŽYMĖJIMAI ir 

dalomoji medžiaga.  

Tikslinė klausytojų grupė: Seminaras skirtas tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus įmonių / įstaigų ar kitų 

organizacijų vadovams, pavaduotojams, duomenų apsaugos pareigūnams, rizikos vertinimo specialistams, 

teisininkams, atitikties pareigūnams, IT saugumo padalinių vadovams, ir visiems kitiems, kurie savo 

veikloje susiduria su asmens duomenų tvarkymu. 

• Įgyvendinant BDAR nebeužtenka pasitvirtinti reikiamus dokumentus ir su šiais dokumentais

supažindinti darbuotojus. Būtina įdiegti asmens duomenų apsaugos rizikos valdymo sistemą. Įmonės

/ įstaigos ar kitos organizacijos vadovybė, atsakingi asmenys bei darbuotojai turėtų suprasti veiklos

įtaką asmens duomenims bei susijusias rizikas, ir šias rizikas turėtų efektyviai valdyti. Šiai dienai

mažuma įmonių ar įstaigų turi efektyviai veikiančią asmens duomenų apsaugos rizikos valdymo

sistemą.

• Šiame seminare bus pristatoma kaip įdiegti veikiančią asmens duomenų apsaugos rizikos valdymo

sistemą, kaip paskirstyti atsakomybes, kaip įdiegti rizikos vertinimą užtikrinant atitiktį BDAR.

Darbotvarkė 2021-05-21  (penktadienis) 

Laikas: Temos: 

12:45 – 13:00 Dalyvių prisijungimas/registracija 

13:00 – 16:00 • BDAR požiūris į rizikos valdymą ir reali situacija.

• Kaip įdiegti rizikos valdymo sistemą? Vadovybės ir kitų atsakingų asmenų

bei darbuotojų požiūrio keitimas.

• Asmens duomenų apsaugos rizikos vertinimo pagrindai. Kaip paskaičiuoti

rizikos lygį?

• Rizikos registras: kaip teisingai užpildyti. Kaip sudaryti rizikos valdymo

planą.

• Registrų pavyzdžių, konkrečių asmens duomenų apsaugos rizikų pristatymas

analizė.

• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip teisingai įvertinti rizikas.

Likutinės rizikos niuansai.

• Rizikos vertinimas nustatant asmens duomenų saugumo priemones.

• Konkrečios informacinės sistemos rizikos vertinimo pristatymas.

• Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo vertinant ir valdant kylančias rizikas.

• Rizikos vertinimas naudojant specializuotas atitikties programėles. Konkrečių

pavyzdžių pristatymas.

• Rizikos duomenų subjektams įvertinimas įvykus asmens duomenų saugumo

pažeidimui pagal ENISA rekomendacijas.




