
Privatumo ir asmens 
duomenų apsauga

E. mokymas parengtas bendradarbiaujant su 
ekspertų komanda „Privacy Partners“.



Aktualumas01



Šiais laikais, be asmens duomenų mes nebegalime įsijungti į
visuomenės gyvenimą ir jokias sistemas, todėl svarbu žinoti, kaip
galima apsaugoti šiuos duomenis, remiantis reglamentais ir
teisėmis.

• Pereiti šiuos mokymus galite iš savo namų arba atvykus į ofisą.

• Viename mokyme surinkta aktualiausia ir būtiniausia informacija
įmonėms

• Mokymams įgyvendinti nereikės burti grupės žmonių į vieną vietą,
nes galėsite apsimokyti savarankiškai, Jums tinkamu laiku.

Šis mokymas skirtas visiems, kurie rūpinasi savo asmens
duomenų saugumu ir nori pagilinti žinias IT saugumo klausimais.



Nauda02



Asmens duomenų apsaugos iššūkiai.

Asmens duomenų apsauga. Teisinė bazė.

BDAR principai.

BDAR ir verslo procesai.

Informacijos sauga. Saugos įvertinimas.

Asmens duomenys, IT ir Debesų kompiuterija.



Mokymų formatas03



Mokomieji filmukai

Mokymas, kaip video klipas ar vientisas animacinis filmas. Mokymo turinys
pateikiamas iliustruotais vaizdais / nuotraukomis, animaciniais ar / ir video siužetais,
grafikos elementais vaizde su užkadriniu balsu. Tai itin gyvas, dinamiškas mokymas,
kuriame naudojama daug garso.



Turinys04



1. Mokymo pristatymas

Kodėl atsirado Asmens Duomenų apsauga

Privatumas ir asmens duomenų apsauga. 1 testas

2. Asmens duomenų apsauga. Teisinė bazė

BDAR principai

Asmens duomenų subjektų teisės

Duomenų valdytojai vs tvarkytojai

Asmens duomenys. Kas tai yra?

Kliento sutikimas

Privatumas ir asmens duomenų apsauga. 2 testas

3. BDAR ir verslo procesai. Hibridinės grėsmės

Informacijos sauga. Saugos įvertinimas

Asmens duomenys, IT ir Debesų kompiuterija

Kada susirūpinti privatumu

Dažniausiai daromos klaidos

Privatumas ir asmens duomenų apsauga. 3 testas

4. Privatumas ir asmens duomenų apsauga. Baigiamasis testas



Turinio partneriai05



Patyrusių nepriklausomų ekspertų komanda dirba tam, kad
mūsų klientai savo organizacijos tikslų galėtų siekti nestatydami
į pavojų savo reputacijos ir užtikrindami aukščiausio lygio
asmens duomenų apsaugą.

Mūsų išskirtinumas – mūsų komandos narių patirtis, kuriant ir
pateikiant kiekvienam klientui pritaikytus procesų ir IT sistemų
valdymo, rizikos kontrolės ir atitikties užtikrinimo (angl. GRC)
sprendimus. Būdami Lietuvos duomenų apsaugos pareigūnų
asociacijos (LDAPA) nariais, savo patirtį ir žinias skleidžiame tarp
kitų šios srities profesionalų.

Ekspertinis turinys

Privacy Partners



• Vienas iš „Privacy Partners“ įmonės steigėjų,
vykdantysis partneris.

• Certified Information Privacy Professional ir
Certified Information Privacy Manager.

• IT srityje dirba jau 25 metus – nuo 1994 metų.

Lektorius

Martynas Bieliūnas

Lektorius



Papildoma informacija06



Trukmė: 80 minučių.

Mokymo temos: 3 temos.

Vaizdo įrašai: 12 trumpų vaizdo įrašų.

Įsitraukimas: reguliariai užduodami klausimai vaizdo įrašuose bei testo 
tipo klausimai po vaizdo įrašų peržiūros įtraukia besimokantįjį.

Priemonės: Mokymą rekomenduojama žiūrėti naudojantis kompiuteriu.

Garsas: pasirūpinkite ausinėmis arba aktyvuokite garsiakalbius.

Baigiamasis testas: yra.

Sertifikatas: yra.


