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Danija



Galime mokytis vieni iš kitų

Danija pirmauja 
skaitmenizavimo 
srityje

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Lietuva pirmauja 
kibernetinio 
saugumo srityje

www.ncsi.ega.ee

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
http://www.ncsi.ega.ee/


• For more than 16 years, I-Trust has been working with analyzing  
information security and digitalization in public organizations across the 
Nordic region

• I-Trust has supported clients and collaborators with Security Analysis, 
Risk Management Business Continuity, Security Culture, etc

• The enablor platform developed by I-Trust is the foundation for I-Trust’s 
compliance services and development programs for security culture

About I-Trust
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• Denmark is ranked by the UN as the leading country in the digitization 
of public services.

• Since 2016, the Danish Association of Local Authorities, KL, has had a 
program for digital security in the municipalities - Security Program

• The baseline project is the basis of the security program

• I-Trust has been part of the project from the start and provides a 
platform for municipal security work

Digital Security



Sharing knowledgeStandardising

Community



Sudėtingos GDPR įgyvendinimo užduotys
• Atitikimo įsivertinimas, tikslų nusistatymas

• Duomenų formos ir apdorojimo procesai

• Trūkumų šalinimo projekto valdymas

• Poveikio ir rizikos analizė

Svarbūs veiksniai
• Didelė organizacinė struktūra

• Didelis valdomų asmens duomenų kiekis

• Paskirstyta atsakomybė ir GDPR apimties suvokimas

Iššūkiai Danijos savivaldybėms



Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Gali bandradarbiauti tarpusavyje1.

Dokumentų 
biblioteka ir 

archyvas

Dalinasi žiniomis ir pernaudoja 
paruoštus dokumentus

Dalinasi savo patirtimi ir gauna 
kitų savivaldybių patirtį

Forumas

Atitikties 
palyginimas

Duomenų 
žemėlapio 

pernaudojimas

Vienodi procesai ir juose 
valdomi asmens duomenys

Analizė ir patirties perėmimas



Duomenų žemėlapis Danijos savivaldybėse1.
Bendras savivaldybių 
procesų ir asmens 
duomenų formų
portalas



Šalina trūkumus perimdamos kitų savivaldybių patirtį

Lengvai pereina nuo 
esamos būsenos į 
aukščiausią atitikties 
lygį turinčios 
savivaldybės būseną.

Danų savivaldybės naudoja , nes1.



Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Gali patys atlikti BDAR auditą2.



3. Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Gali matyti savo trūkumus



4. Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Patogus įrankis duomenų inventorizavimui

Kokia asmeninė informacija saugoma ir tvarkoma?
Kokiuose procesuose jie naudojami ir kas atsakingi?
Kur duomenys saugomi: lokacija, įranga, sistemos?



4. Duomenų inventorizavimas



4.

Panaudojami savivaldybės 
procesų šablonai

Duomenų inventorizavimas



5. Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Patogus poveikio vertinimo įrankis



Poveikio vertinimas5.



6. Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Rizikos valdymo įrankis parodo reikiamus sprendimus



7. Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Lengva įtraukti reikiamus komandos narius

ES BDAR yra 
organizacijos projektas



8. Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Veiklos įrašai įvairiais pjuviais



9. Danų savivaldybės naudoja                   , nes

Lengviau suvaldyti asmens teises

• Teisė sužinoti duomenų naudojimo paskirtį - tikslą.

• Teisė sužinoti duomenų gavėjus, įskaitant trečiųjų šalių gavėjus.

• Teisė pataisyti neteisingus duomenis.

• Teisė būti pamirštam – ištrinti duomenis.

• Teisė prieštarauti, pvz. informacijos tvarkymui rinkodaros tikslais.

• Teisė dalintis duomenimis, kad jie būtų perduodami kitam teikėjui.

• Teisė į duomenų šaltinį, jei duomenys gauti ne iš asmens.

• Teisė atšaukti sutikimą.

• Teisė kreiptis į Duomenų inspekciją.



10. Kauno miesto savivaldybė 
naudoja                   , nes

• Greita įrankio naudojimo pradžia

• Įrankis nacionaline lietuvių kalba 

• Inventorizuoti duomenis reikiamais pjūviais

• Sukurtas dalintis ir perimti kitų savivaldybių patirtį

• Visas GDPR projektas yra valdomas vienoje vietoje

• Atstovybė Lietuvoje: mokymai, pagalba, tarpininkavimas



Asmens 
teisių 

valdymas

Trūkumų 
analizės 
įrankis

Patirties 
dalinimosi 
priemonės

Pasirengimas 
išoriniam auditui ar
VDAI patikrinimui
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- BDAR atitikties valdymui skirti įrankiai

Valdykite GDPR paprastai



Itrusta BDAR projektų partneriai - ekspertai: advokatų profesinė bendrija 

BDAR įrankis ir paslaugos Jums

Vienoje vietoje valdykite BDAR dokumentus, inventorizuotus asmens 
duomenis, poveikį, rizikas, matykite trūkumus, valdykite reikiamus atlikti 

darbus, perimkite kitų įstaigų BDAR patirtį, bei daug kitų galimybių. 

Itrusta paslaugos

įrankis       

Išmokome
naudotis

Atliekame 
auditą BDAR

atitikimui

Teikiame išorinio 
DAP paslaugas

Konsultuojame 
BDAR

klausimais

Inventorizuojame 
asmens duomenis

Mokome 
darbuotojus ir 

DAP vykdyti 
atitikties darbus

Parengiame 
trūkstamą BDAR
dokumentaciją

Nustatome 
trūkumus ir 

sudarome planą jų 
šalinimui

Atliekame vidinio ir 
išorinio tinklo 
saugos auditą

Konsultuojame 
duomenų 

pažeidimo atvejais



Mūsų klientai
BDAR valdymui
naudoja

800 valstybinių Danijos mokyklų
Vykdomas diegimas 600 ikimokyklinio ugdymo įstaigoms

www.itrusta.lt/klientai

Daugiau nei 30 Danijos savivaldybių

Švedijos 5 savivaldybės su pavaldžiomis įstaigomis

VIA University College: 7 miestai, 2000 darbuotojų, 20.000 studentų

EFIF – IT centas, prižiūri 20 aukštųjų mokyklų su 100.000 vartotojų

http://www.itrusta.lt/klientai


Prisijunkite prie Lietuvos savivaldybių bendruomenės

Daugiau apie įrankį : http://www.itrusta.lt/enablor/

bazinį paketą ir

Atitikties įvertinimo ekspertą, 
kuris kartu su Jumis, įvertins Jūsų 
savivaldybės būseną ir išmokys 
naudotis įrankiu.

Kaina nuo savivaldybės dydžio:

1.000 – 2.000 Eur/metams

Renkame norinčius iki 2018.12.31
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Robertas Ramanauskas
Direktorius, UAB Itrusta
+370 699 31656
robertas@itrusta.lt
www.itrusta.lt 

http://www.itrusta.lt/

