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Jeigu šiandien pažvelgsime į straipsnių laikračiuose antraštes ar mokslinių darbų temas,
susidursime su naujais terminais, pvz., „skaitmeninė dienotvarkė“, „skaitmeninė vieninga rinka“,
„skaitmeninė tapatybė“, „duomenų saugumo pažeidimas“, „kritinė infrastruktūra“ ir kt. Vieno iš
didžiausių Jungtinių Amerikos Valstijų taikomųjų informacinių sistemų gamintojo nuomone,
privačiame ir viešajame sektoriuose per pastaruosius penkerius metus tvarkomų duomenų kiekis
išaugo 800 proc., net 71 proc. naudotojų turi prieigas prie duomenų, kurių jie neturėtų gauti 1. Nė
vienas privataus ar viešojo sektoriaus subjektas nėra apsaugotas nuo rizikos, kad nebus atskleista arba
pavogta tapatybė, prarasti asmens duomenys, todėl asmens duomenų tvarkymui elektroninėje erdvėje
būtina skirti didesnį dėmesį.
Pasigirsta nuomonių, kad kibernetiniai incidentai nėra asmens duomenų apsaugos dalykas, bet
tie patys asmenys patvirtina, kad „pagrindinis programišių (hakerių) tikslas – užvaldyti vartotojo
kompiuterį. Svetainės infekuojamos tam, kad būtų galima įsilaužti į vartotojo darbo vietą.“
Elektroninių ryšių įstatymas, kaip ir Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), apibrėžia
duomenų saugumo pažeidimo sąvoką kaip įvykį, dėl kurio atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami,
prarandami, pakeičiami, be asmens sutikimo atskleidžiami asmens duomenys arba sudaroma
galimybė naudotis tais duomenimis. Asmens duomenų valdytojas arba tvarkytojas privalo
įgyvendinti tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto
tvarkymo, šios priemonės turi užtikrinti tokį saugumo lygį, kuris atitiktų asmens duomenų pobūdį ir
jų tvarkymo keliamą riziką.
Kiekviena informacinė sistema (IS) atlieka funkcijas, dėl kurių ji yra sukurta ir šių išteklių
administratoriaus pagrindinis uždavinys – užtikrinti sistemos funkcionalumą ir garantuoti
informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų konfidencialumą, integralumą bei prieinamumą. Deja,
praktika paprastai neatitinka idealių sąlygų. Viešojo sektoriaus duomenų valdytojai – ministerijos,
mokyklos, ligoninės ar kt., dažnai neturi nei gebėjimų, nei išteklių, kurių reikia pirkimo dokumentams
parengti, projektams valdyti, neretas reiškinys yra tai, kad duomenų valdytojo darbuotojai nemėgsta
permainų ir stengiasi, kad kompiuterizuojami procesai nekeistų jų veiklos pobūdžio ir apimties
(geriausiai, kad visai nesikeistų), IS priimamos eksploatuoti nebaigtos testuoti, nes pagal viešųjų
pirkimų taisykles pavėlavus pabaigti projektą išlaidos tampa netinkamos finansuoti. Neretai
pasibaigus projektui atsiranda problemų įsigyjant IS priežiūros paslaugas. Viliuosi, kad daug
problemų išnyks konsolidavus valstybės informacinius išteklius, bet taikomosios sistemos, tikėtina,
bus ir toliau valdomos atskirų duomenų valdytojų. Siekdami, kad mūsų duomenys būtų saugūs,
duomenų valdytojai turėtų užtikrinti, kad nuo pat IS kūrimo pradžios būtų laikomasi gerosios
praktikos ir standartų, turėtų būti jau šiandien įgyvendinta pritaikytoji duomenų apsauga, IS turėtų
būtų tinkamai administruojamos ir prižiūrimos per visą gyvavimo laikotarpį.
Skaitmeninė visuomenė privalo pripažinti, kad asmens duomenys, profiliavimas, žmogaus
elgesio internete stebėjimas, jo skaitmeninės charakteristikos sudarymas tapo svarbiu globaliųjų
kompanijų pajamų šaltiniu. Skaitmenizuojant paslaugas ir populiarėjant elektroninei prekybai, verslo
administravimui elektroninėje erdvėje vis daugiau asmens duomenų patenka į didžiuosius duomenis.
Besivystanti finansinių technologijų industrija daugiau nei bet kuri kita verslo sritis yra orientuota į
žmogų bei susijusi su asmens duomenų tvarkymu, jų apsauga. Tai nėra šių dienų atradimas. Jau antras
dešimtmetis, kai asmens duomenys tampa vis didesne vertybe. Didžiųjų duomenų naudojimas, ypač
finansinėse technologijose, sveikatos sektoriuje ir kt. sudaro galimybę sukurti didesnę pridėtinę vertę,
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tačiau didelė šios rinkos dalyvių klaida būtų ignoruoti asmens duomenų apsaugos, reikšmingo
faktoriaus, turinčio didelę reikšmę klientų pasitikėjimui, dėsnius.
Ypatingą dėmesį informacinių technologijų produktų ir paslaugų kūrėjai turėtų atkreipti į tai,
kad asmens duomenų tvarkymas, jų saugumas, saugus identifikavimas ir autentifikavimas
elektroninėje erdvėje yra būtinos sąlygos siekiant skatinti verslo plėtrą, pritraukti investicijas,
sudaryti sąlygas ekonomikos augimui, rūpintis socialinio teisingumo užtikrinimu.2 Nesvarbu, koks
yra verslo modelis B2B, M2M ar B2C ir ar veikla vyksta on-line arba off-line režimu, asmens
duomenų tvarkymas turėtų būti grindžiamas individo teise kontroliuoti savo asmens duomenis ir šių
duomenų tvarkymą bei saugiu tapatybės valdymu. Šių dienų informacinių technologijų produktai ir
paslaugos yra orientuoti ne tik į nacionalinės, bet į vieningos skaitmeninės rinkos klientą, todėl
turėtume labiau atsižvelgti į pasaulines, o ypač europines tendencijas. Pavyzdžių turime, tai ir
iniciatyvos „vieningai skaitmeninei Europos rinkai saugi skaitmeninė tapatybė“, kurią Vilniuje3
pristatė Europos Komisijos Aukšto lygio mokslinių patarėjų grupės mokslininkai4, ir klausimai,
kuriuos pateikė Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EPBO) ekspertai dėl
skaitmeninio saugumo ir skaitmeninio privatumo strategijų bei jų įgyvendinimo Lietuvoje.
Atsižvelgiant į šiuos argumentus būtina daugiau dėmesio skirti asmens duomenų reguliavimo
aplinkos Lietuvoje analizei ir problemų identifikavimui, asmens duomenų apsaugos strategijos
sukūrimui ir kiekvienam užsakovui ar gamintojui į informacinių technologijų plėtros paketą įtraukti
atskirą savarankišką dalį dėl asmens duomenų apsaugos, išryškinant tai kaip vieną iš informacinių
technologijų industrijos plėtros galimybių, bei skaitmeninio saugumo ir skaitmeninio privatumo
nuostatų įtraukimą į prekių ar paslaugų paketą padaryti Lietuvos prekiniu ženklu.
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