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Pakeitimas

(20) įgyvendinant šią direktyvą
valstybių narių vykdomam asmens
duomenų tvarkymui taikomas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/67925. Tam, kad ES LKD sistema
veiktų, būtina tvarkyti asmens duomenis,
siekiant patikrinti pareiškimo teikėjo
tapatybę, atspausdinti ES LKD įkliją ir
supaprastinti atitinkamo duomenų subjekto
kelionę. Būtina nurodyti papildomas
tvarkomų asmens duomenų apsaugos
priemones, pvz., didžiausią surinktų
asmens duomenų saugojimo laikotarpį.
Didžiausias trejų metų trukmės duomenų
saugojimo laikotarpis reikalingas siekiant
išvengti galimų piktnaudžiavimo atvejų.
Pareiškimo teikėjų asmens duomenų
ištrynimas neturėtų daryti poveikio
valstybių narių gebėjimui vykdyti šios
direktyvos taikymo stebėsenos;

(20) įgyvendinant šią direktyvą
valstybių narių vykdomam asmens
duomenų tvarkymui taikomas Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/67925. Tam, kad ES LKD sistema
veiktų, būtina tvarkyti asmens duomenis,
siekiant patikrinti pareiškimo teikėjo
tapatybę, atspausdinti ES LKD įkliją ir
supaprastinti atitinkamo duomenų subjekto
kelionę. Būtina nurodyti papildomas
tvarkomų asmens duomenų apsaugos
priemones, pvz., didžiausią surinktų
asmens duomenų saugojimo laikotarpį.
Didžiausias duomenų saugojimo
laikotarpis reikalingas siekiant išvengti
galimų piktnaudžiavimo atvejų. Tas
laikotarpis turėtų būti proporcingas ir
neviršyti 90 dienų nuo išduoto ES LKD
galiojimo pabaigos. Pareiškimo teikėjų
anonimizavimas arba asmens duomenų
ištrynimas neturėtų daryti poveikio
valstybių narių gebėjimui vykdyti šios
direktyvos taikymo stebėsenos;
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panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
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b)
papildomomis apsauginėmis
savybėmis ir reikalavimai, įskaitant
griežtesnius apgaulę, padirbinėjimą ir
klastojimą užkardančius standartus;

b)
papildomomis nebiometrinėmis
apsauginėmis savybėmis ir reikalavimai,
įskaitant griežtesnius apgaulę,
padirbinėjimą ir klastojimą užkardančius
standartus;
Or. en
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4.
Padedančioji valstybė narė ir
pilietybės valstybė narė prašymo teikėjo
asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip
trejus metus. Pasibaigus saugojimo
laikotarpiui prašymo teikėjo asmens
duomenys ištrinami.

4.
Padedančioji valstybė narė ir
pilietybės valstybė narė prašymo teikėjo
asmens duomenis saugo ne ilgiau kaip 90
dienų nuo išduoto ES LKD galiojimo
pabaigos. Pasibaigus saugojimo
laikotarpiui prašymo teikėjo asmens
duomenys ištrinami. Anoniminiai
duomenys gali būti saugomi, jei to reikia
šio reglamento stebėsenai ir vertinimui
atlikti.
Or. en
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