Lietuvos sertifikavimo paslaugų teikėjų privalomų pranešimų ir registracijų duomenys
1. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ) 31 str. nurodyta, kad asmens duomenys gali bū ti
tvarkomi automatiniu bū du tik tuo atveju, kai duomenų valdytojas Vyriausybės nustatyta tvarka praneša
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (VDAI), išskyrus nustatytais atvejais;

2. Elektroninio parašo įstatymo (EPĮ) 10 str. nurodyta, kad kvalifikuotus sertifikatus sudarantis Lietuvos
sertifikavimo paslaugų teikėjai privalo užsiregistruoti Elektroninio parašo priežiū ros institucijoje
Vyriausybės nustatyta tvarka;

a) Pagal Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių paslaugų teikėjų registravimo tvarkos 5.5 p. siekiantis
registracijos EPPI asmuo prieš tai turi užsiregistruoti Asmens duomenų valdytojų valstybiname registre
(ADVVR) t. y. tapti duomenų valdytojų adekvačiais asmens duomenų tvarkymo tikslais (ADTAĮ 34 str.);

b) Pagal Asmens duomenų valdytojų valstybinio registro nuostatų 14.1 punktą siekiantis registracijos
ADVVR asmuo turi pateikti VDAI pranešimą. Pagal Duomenų valdytojų pranešimo apie asmens duomenų
tvarkymą taisyklių 5 p. duomenų valdytojas dėl kiekvieno asmens duomenų tvarkymo tikslo turi pranešti
VDAI atskirai;

3. EPPI įgaliojimai iki 2011-05-01 buvo suteiktos Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie susisiekimo
ministerijos, o nuo 2011-05-01 iki 2017-07-01 - Ryšių reguliavimo tarnybai.
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1

Skaitmeninio sertifikavimo centras, UAB, www.ssc.lt, SSC Talpykla: gdl.repository.ssc.lt

2

Omnitel, UAB, š. m. AB Telia Lietuva, www.telia.lt

3

RCSC yra VĮ Registrų centro (RC) komercinis padalinys, www.elektroninis.lt

4

Gyventojų registro tarnyba prie vidaus reikalų ministerijos, žr. https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/svarbi-informacija-elektroninio-parasonaudotojams-keiciasi-elektroninio-paraso-paslaugu-teikejas

5

Asmens dokumentų išrašymo centras prie vidaus reikalų ministerijos, http://adic.lrv.lt/, http://www.nsc.vrm.lt/

6

Taip pat žr. VDAI 2018-04-24 pranešimą apie ADVVR klaidingų duomenų ištaisymą.

7

UAB Omnitel nebuvo duomenų valdytojų sertifikavimo paslaugų teikimo tikslais, šiais tikslais nė ra duomenų valdytojas ir AB Telia Lietuva.

8

Registruotas nepaisant ADTAĮ 7 str. 4 d. ir Direktyvos 8 str. pažeidimus. Nustatyta, kad registruotas net nesibaigus teismo ginč ui su VDAI.

9

Registruotas be KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANČIŲ SPT REGISTRAVIMO TVARKOS 5.5 punkte nurodytos pažymos.

10

Registruotas be KVALIFIKUOTUS SERTIFIKATUS SUDARANČIŲ SPT REGISTRAVIMO TVARKOS 5.5 punkte nurodytos pažymos.

11

Lietuvos aukščiausias teismas teismo ginče tarp SSC ir VDAI nusprendė , jog už tai, kad Interneto svetainė je www.asmenskodas.lt lankytojai
gali patikrinti ar jų turimi sertifikatai nė ra laikomi neteisė tu pagal LVAT 2012-12-18 sprendimą (žr. išnašą 13), o ATP protokole buvo
nurodyta, kad šios svetainė s valdytojas SSC apie asmens kodo tvarkymą sertifikate nebuvo pranešusi VDAI (žr. išnašą 6), pastarąją pagal
ATPK 21414 str. 1 d. gali skirti bauda SSC direktoriui. Ir šioje byloje nebuvo faktų, kad SSC direktorius, kaip fizinis asmuo, tvarkė asmens
duomenys.
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VDAI 2009-11-12 nurodymas UAB Omnitel liko neįvykdytas.

13

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) teismo ginče tarp RC ir VDAI nusprendė , jog dė l ADTAĮ pažeidimo VDAI negali skirti
bauda RC direktoriui pagal ATPK 21414 str. 1 d. („Asmens duomenų tvarkymas pažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymą“), nes byloje nėra faktų, kad RC direktorius, kaip fizinis asmuo, tvarkė asmens duomenys.
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VDAI 2011-11-14 nurodymas RCSC liko neįvykdytas.
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LVAT sprendimas liko neįvykdytas, žr. Teisingumo ministerijos, VDAI ir RC susitarimas nevykdyti LVAT sprendimą.
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VDAI 2009-10-07 nurodymas GRT liko neįvykdytas.

