Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie
Aplinkos ministerijos taisyklių
14 priedas
(Interesų balanso testo forma)

Interesų balanso testas
Šis testas naudojamas vertinant teisėto intereso, kaip asmens duomenų tvarkymo pagrindo, (2016-0427 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 6 str. 1 d. f p.)
taikymą.
Duomenų tvarkymo
operacijos
pavadinimas
Asmens duomenų
tvarkymo
apibūdinimas
Interesų balanso testą
atliekančio asmens
pareigos, vardas,
pavardė:

Tikslai
1. Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai? Ką ketinama pasiekti?

2. Kokia yra tikslų įgyvendinimo tikimybė tvarkymo metu?

Nauda
1. Kokia nauda gali atsirasti dėl vykdomo asmens duomenų tvarkymo?

2. Kokia šios naudos svarba?

3. Kas gaus naudą dėl vykdomo asmens duomenų tvarkymo, pavyzdžiui, Valstybinė
teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau –
Inspekcija), visuomenė, duomenų subjektas?

4. Ar toks asmens duomenų tvarkymas buvo vykdomas anksčiau, jei taip, kokie buvo
jo rezultatai, pasiekta nauda?

5. Ar asmens duomenų tvarkymas galėtų turėti neigiamą poveikį Inspekcijai,
tretiesiems asmenims, jei taip, kokį ir kam (neigiamas poveikis duomenų subjektui
šioje dalyje neaptariamas)?

Netvarkymo poveikis
1. Koks galėtų būti asmens duomenų netvarkymo poveikis?

2. Kokia tikimybė, kad atsiras aukščiau nurodytas netvarkymo poveikis?

3. Kam netvarkymas turėtų įtakos, pvz., Inspekcijai, visuomenei, duomenų subjektui?

Poreikis
1. Kaip asmens duomenų tvarkymo procesas susijęs su nauda, kurios tikimasi?

2. Ar toks duomenų tvarkymas, kurį ketinama įgyvendinti, yra geriausias būdas
pasiekti galutinių rezultatų?

3. Kokios galimos alternatyvos buvo svarstomos ir kodėl jos buvo atmestos?

Duomenų subjekto intersai
1. Kas yra duomenų subjektai?

2. Kokie yra duomenų valdytojo santykiai su duomenų subjektu? Ar tvarkomi duomenys
apie „silpnesnes“ duomenų subjektų kategorijas (pvz., darbuotojus)?

3. Kokie asmens duomenys yra tvarkomi (pagal duomenų subjektų grupes)?

4. Ar yra tvarkomi duomenys, kurie yra jautrūs ir specialių kategorijų?

5. Iš kokių šaltinių renkami asmens duomenys? Kokia informacija pateikiama
duomenų subjektui?

6. Kokia yra galima duomenų subjekto reakcija į jo asmens duomenų tvarkymą? Ar jis
gali pagrįstai tikėtis tokio savo asmens duomenų tvarkymo?

7. Koks yra galimas poveikis duomenų subjektui? Koks tokio poveikio dažnumas ir
tikimybė?

8. Kaip būtų galima sumažinti neigiamą poveikį duomenų subjektui?

9. Ar bus galima įgyvendinti teisę nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu (Reglamento (ES)
2016/679 21 str.)? Kada, kokiais būdais duomenų subjektas bus informuojamas apie šią teisę?
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(pareigos, parašas,
vardas, pavardė):

