DUK. Ar galima naudoti slapukus remiantis teisėtais duomenų
valdytojo arba trečiosios šalies interesais?
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Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pastebi tendenciją, kad interneto svetainių duomenų
valdytojai neretai netinkamai interpretuoja slapukų1 naudojimą reglamentuojančius teisės aktus,
pavyzdžiui, ne būtinųjų2 slapukų naudojimą grįsdami 2016 m. balandžio 27 d. 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 – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punkte įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo
sąlyga, t. y. kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies
interesų.
Slapukų naudojimui pagrįsti netinkamai pasirinktos teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygos
(nustatytos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte) pavyzdžiai:
1 pavyzdys

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai.
Mes ir mūsų partneriai slapukų pagalba fiksuosime Jūsų apsilankymą šioje svetainėje, nuorodas,
kurias peržiūrėjote, kad reklama, kuri bus Jums rodoma, atitiktų Jūsų interesus. Naudodami
reklaminius slapukus Mes ir mūsų partneriai remsimės teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios
šalies interesais.
Spausdami >>>čia sužinokite daugiau apie mūsų ir mūsų partnerių teisėtus interesus bei
susipažinkite su informacija, kaip galite prieštarauti dėl slapukų naudojimo.

2 pavyzdys

Mes šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Kai kurie slapukai bus naudojami be
Jūsų sutikimo, tokiais atvejais remsimės savo teisėtais verslo interesais.
Jūs galite pasirinkti, kaip norite, kad tvarkytume Jūsų duomenis, pažymėdami savo pasirinkimą:

Slapukai – tai tekstinės rinkmenos, kurias tinklavietės teikėjas išsaugo šios tinklavietės naudotojo kompiuteryje ir kuriomis
jis gali pasinaudoti naudotojui dar kartą apsilankius interneto svetainėje. Jos padeda naršyti internete, atlikti operacijas arba
gauti informaciją apie naudotojo elgesį.
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Būtinaisiais slapukais gali būti laikomi slapukai, kurie interneto svetainėje naudojami siekiant atlikti jos naudotojo
autentifikavimą, yra skirti interneto svetainės saugumo užtikrinimui, tinklo paslaugų valdymui (pavyzdžiui, apkrovos
balansavimui), naudotojo įvedamų duomenų stebėjimui (pavyzdžiui, e. parduotuvės pirkinių krepšelis), turinio srauto
transliavimui (pavyzdžiui, e. paskaitų transliavimas) ar naudotojo nuostatų saugojimui, tačiau ir šiais atvejais tai priklauso
nuo konkretaus slapukų naudojimo tikslo. Slapukai galėtų būti laikomi būtinais tik tuo atveju, jei svetainės duomenų
valdytojas sugebėtų vienareikšmiškai pademonstruoti ir įrodyti, kad be šių slapukų svetainėje esminės, būtent lankytojams
skirtos paslaugos ar funkcijos visiškai negali veikti.
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☐ Sutikimas:
- Statistikos slapukai
- Kalbos pasirinkimo slapukai
Daugiau informacijos >>>
☒ Teisėtas interesas:
- Analitiniai slapukai
- Reklaminiai slapukai
Pažymėtina, kad BDAR taikomas visiems su pagrindinių teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens
duomenis susijusiems klausimams, kuriems negalioja 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių
ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (toliau – Direktyva) nustatytos konkrečios
prievolės (BDAR preambulės 173 punktas). Taigi slapukų naudojimas visų pirma privalo atitikti
specialias Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – ERĮ), įgyvendinančio Direktyvą,
nuostatas.
ERĮ 61 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad saugoti informaciją arba suteikti galimybę naudotis jau
saugoma informacija abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galiniame įrenginyje
leidžiama tik su sąlyga, kad atitinkamam abonentui ar faktiniam elektroninių paslaugų naudotojui
vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (šiuo metu
galiojančiame teisiniame reguliavime – BDAR) suteikus aiškią ir išsamią informaciją, įskaitant
informaciją apie tvarkymo tikslus, jis davė sutikimą. Šios nuostatos nedraudžia techninio saugojimo ar
naudojimosi duomenimis, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip
pat būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas, kurias užsisako abonentas ar faktinis
elektroninių ryšių paslaugų naudotojas. Todėl jei yra naudojami ne būtinieji slapukai (t. y. slapukai skirti
ne vien tik techniniam saugojimui ar naudojimuisi duomenimis, kurio vienintelis tikslas yra perduoti
informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacinės visuomenės paslaugas,
kurias užsako abonentas ar faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas) privaloma gauti abonento ar
faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą, atitinkantį BDAR 7 straipsnyje nustatytas
sąlygas. Taigi, interneto svetainių duomenų valdytojų veiksmai slapukų naudojimą grindžiant,
pavyzdžiui, BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkte įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga
(teisėtais duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesais), kai dėl tokio naudojimo būtina gauti
abonento ar faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo sutikimą (t. y. kai naudojami ne būtinieji
slapukai, pavyzdžiui, reklaminiai), būtų nesuderinami su ERĮ reikalavimais.

