Kokių skundų nenagrinėja inspekcija?
3. Inspekcija nenagrinėja skundų:
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dėl fizinių asmenų veiksmų, kuriais atliekamas asmens duomenų tvarkymas jiems
vykdant asmeninę ar namų ūkio priežiūros veiklą ir nesiejant to su profesine ar
komercine veikla (šiuo atveju asmuo savo teises galėtų ginti teisme Lietuvos Respublikos
civilinio kodekse ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka);
dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose vykdant teisingumą;
dėl asmens duomenų tvarkymo žurnalistikos tikslais ir akademinės, meninės ar literatūrinės
raiškos tikslais (šiuo atveju reikėtų kreiptis į Žurnalistų etikos inspektorių);
dėl mirusių asmenų asmens duomenų tvarkymo;
jeigu tvarkomi juridinių asmenų duomenys;
dėl asmens duomenų tvarkymo, kai jie tvarkomi neautomatiniu būdu arba
nesusistemintuose rinkiniuose ar jų grupėse, taip pat jų tituliniuose lapuose;
asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas, įsteigtas ir veikiantis ne Lietuvos Respublikos
teritorijoje, išskyrus kai tokiam duomenų valdytojui taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai
pagal tarptautinę viešąją teisę (diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos) arba asmens
duomenis tvarko duomenų valdytojo filialas arba atstovybė, įsteigti ir veikiantys Lietuvos
Respublikoje. Tais atvejais, kai asmens duomenis Europos Sąjungoje tvarko duomenų
valdytojo arba duomenų tvarkytojo buveinė (neatsižvelgiant į tai, ar duomenys tvarkomi
Europos Sąjungoje ar ne), kai Europos Sąjungoje esančių duomenų subjektų asmens
duomenis tvarko Europos Sąjungoje neįsisteigęs duomenų valdytojas arba duomenų
tvarkytojas ir duomenų tvarkymo veikla yra susijusi su prekių arba paslaugų siūlymu
duomenų subjektams Europos Sąjungoje arba elgesio, kai jie veikia Europos Sąjungoje,
stebėsena, skundai nagrinėjami taikant BDAR 60 straipsnyje nustatytą procedūrą. Skundas
yra įkeliamas į Europos Komisijos vidaus rinkos informacinę sistemą, siekiant nustatyti
vadovaujančią duomenų apsaugos priežiūros instituciją, kuri nagrinės skundą ir skundas
perduodamas nagrinėti kitos Europos Sąjungos valstybės narės priežiūros institucijai;
skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas Inspekcijoje, išskyrus atvejus, kai
nurodoma naujų aplinkybių ar pateikiama naujų faktų;
jeigu skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme;
kai dėl skundo dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą;
kai skundo tekstas yra neįskaitomas, neaiškiai suformuluotas pareiškėjo prašymas ar skundo
turinys nesuprantamas;
kai skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas;
nuo skunde nurodytų pažeidimų padarymo iki skundo padavimo yra praėję daugiau kaip 2
metai;
nepasirašytų saugiu elektroniniu parašu, jei skundas teikiamas elektroniniu būdu;

4. Anoniminiai skundai nenagrinėjami, jeigu Inspekcijos direktorius nenusprendžia kitaip.

