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L 74/35

KLAIDŲ IŠTAISYMAS

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), klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 119, 2016 m. gegužės 4 d.)
1)

52 puslapis, 33 straipsnio 1 dalis:

yra:

„1.
Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir, jei
įmanoma, praėjus ne daugiau kaip per 72 valandoms nuo <…>“,

turi būti:

„1.
Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ir, jei
įmanoma, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo <…> “;

2)

57 puslapis, 40 straipsnio 2 dalies k punktas:

yra:

„k) neteisminio ginčų nagrinėjimą ir kitų ginčų sprendimo procedūras, pagal kurias sprendžiami su
duomenų tvarkymu susiję duomenų valdytojų ir duomenų subjektų ginčai, nedarant poveikio
duomenų subjektų teisėms pagal 77 ir 79 straipsnius.“,

turi būti:

„k) neteisminį ginčų nagrinėjimą ir kitų ginčų sprendimo procedūras, pagal kurias sprendžiami su duomenų
tvarkymu susiję duomenų valdytojų ir duomenų subjektų ginčai, nedarant poveikio duomenų subjektų
teisėms pagal 77 ir 79 straipsnius.“;

3)

77 puslapis, 70 straipsnio 1 dalies m punktas:

yra:

„m) pagal šios e punktą teikia gaires, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius siekiant nustatyti
bendrą fizinių asmenų teikiamų pranešimų apie šio reglamento pažeidimus pagal 54 straipsnio 2 dalį
tvarką;“,

turi būti:

„m) pagal šios dalies e punktą teikia gaires, rekomendacijas ir geriausios praktikos pavyzdžius siekiant
nustatyti bendrą fizinių asmenų teikiamų pranešimų apie šio reglamento pažeidimus pagal
54 straipsnio 2 dalį tvarką;“;

4)

87 puslapis, 98 straipsnis:

yra:

„Prireikus Komisija teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama iš dalies
pakeisti kitas Sąjungos teisės aktus <…>”,

turi būti:

„Prireikus Komisija teikia pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama iš dalies
pakeisti kitus Sąjungos teisės aktus <…>“.

