Privatumo pranešimas
Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, kurie kreipiasi į Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją su pranešimu apie asmens duomenų saugumo pažeidimai, ir asmenims, kurie teikia
šiuos pranešimus duomenų valdytojų (duomenų tvarkytoju) vardu.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytoja?
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI)
Biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 188607912
Adresas: L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt
https://vdai.lrv.lt/

VDAI duomenų apsaugos pareigūnė
Margarita Valčiukė
Teisės skyriaus patarėja
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 5 231 2476
El. p. dap@ada.lt

Kokiais tikslais ir remiantis kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus
tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Jums kreipiantis į VDAI su pranešimu apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (toliau – ADSP)
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tikrinimų (prevencinių, ES informacinių sistemų (Šengeno,
Muitinės, Vizų, Eurodac), pranešimų apie ADSP, kt.) ir auditų atlikimo tikslu.
Tuo atveju, jei nagrinėjant pranešimus dėl ADSP ir, kai taikoma, atliekant dėl jų tikrinimus ar
auditus būtų reikalinga kreiptis į kitas Europos Ekonominės Erdvės valstybių duomenų apsaugos
priežiūros institucijas, pavyzdžiui, kai ADSP susijęs su asmens duomenų tvarkymu keliose
valstybėse ar kelių valstybių duomenų subjektais, Jūsų asmens duomenys taip pat būtų tvarkomi
tarptautinio bendradarbiavimo, įskaitant įgyvendinant nuoseklumą, užtikrinimo tikslu.
Pastaba: tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi tarptautinio bendradarbiavimo,
įskaitant nuoseklumo užtikrinimo, tikslu, kitos duomenų apsaugos priežiūros institucijos,
veikiančios Europos Ekonominėje Erdvėje, su VDAI veikia kaip bendri duomenų valdytojai
(Sąrašas pasiekiamas čia: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en), o
nuoseklumo užtikrinimo (BDAR 63 straipsnis) atvejais, bendrais duomenų valdytojais yra ir
Europos duomenų apsaugos valdyba (su jos privatumo pranešimu galite susipažinti čia:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/legal-notices/data-protection-notice_en).

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu yra atliekamas vykdant teisinę
prievolę (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kuri nustatyta:
1. 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) 33
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straipsnyje, 57 straipsnio 1 dalies h punkte, ir, kai taikoma, 56 straipsnio 1 dalyje, 57
straipsnio 1 dalies g punkte, 60 – 62 straipsniuose;
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo,
atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio
saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo 26 straipsnyje 40 straipsnio 1
dalies 10 ir, kai taikoma, 9 punkte;
3. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje,
ir, kai taikoma, 2 dalies 3 punkte, 12 straipsnio 2 dalies 6 punkte.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad Jums kreipiantis į VDAI su pranešimu apie ADSP bus tvarkomi šie Jūsų
asmens duomenys:

Pranešimą pateikusio asmens ar asmens galinčio suteikti daugiau
informacijos apie pranešime aprašytas aplinkybes
Tapatybės identifikavimo duomenys

vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu pranešimas
teikiamas per elektroninės valdžios vartus), gimimo
data (jeigu asmuo neturi asmens kodo ir pranešimą
teikia ne per elektroninės valdžios vartus)

Kontaktiniai duomenys

telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas
ir (ar) korespondencijos adresas ir (ar) elektroninės
siuntos pristatymo dėžutės adresas

Su pranešimu susiję duomenys

pranešimo pateikimo VDAI faktas, data, laikas (kai
taikoma), pranešimo turinys, VDAI atsakymo faktas,
data, laikas (kai taikoma)

Ryšys su duomenų
(duomenų tvarkytoju)

Kiti asmens duomenys

valdytoju atstovaujamo duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo)
pavadinimas, ryšys su juo, pareigos, atstovavimo faktą
patvirtinančio dokumento išdavimo data ir šio
dokumento kopija
susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį
asmenį), darbovietė ir parašas

Duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo), kai jis fizinis asmuo
Tapatybės identifikavimo duomenys

vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (jeigu
asmuo neturi asmens kodo)

Kontaktiniai duomenys

telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas
ir (ar) korespondencijos adresas ir (ar) elektroninės
siuntos pristatymo dėžutės adresas

Su ADSP susiję duomenys

ADSP faktas, ADSP aplinkybės (data, laikas, pobūdis
ir kt.), pranešimo pateikimo VDAI faktas, data, laikas
(kai taikoma), pranešimo turinys, VDAI atsakymo
faktas, data
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susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį
asmenį), asmens duomenų tvarkymo vieta, ir parašas

Kiti asmens duomenys

Duomenų subjektas, susijęs su ADSP
Su ADSP susiję duomenys

ADSP faktas, ADSP aplinkybės (data, laikas, pobūdis
ir kt.), paveikti (galimai paveikti) asmens duoemnys
(pavyzdžiui, vardas, pavardė, vaizdo duomenys, garso
duomenys, IT sistemų identifikatoriai, IP adresai,
priklausančio turto identifikacinis numeris, specialiųjų
kategorijų asmens duomenys, kt.)

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis VDAI gaus iš:
Jūsų tiesiogiai

valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, įmonės,
kurioje dirbate ar kuri tvarko Jūsų asmens duomenis,
atstovas (pavyzdžiui, kai pranešimas teikiamas Jūsų
vardu, kt.)

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?
Informacinės visuomenės plėtros komitetui (kai pranešimas teikiamas per elektronines
paslaugas, t. y. elektroninės valdžios vartus)
Duomenų tvarkytojams, teikiantiems VDAI informacinių sistemų (pavyzdžiui, dokumentų
valdymo sistemas) priežiūros ir kitas susijusias paslaugas
Valstybės institucijoms, kompetentingoms nagrinėti pranešimą (pavyzdžiui, kai ADSP susijęs
su kibernetiniu incidentu, nusikalstama veika ar pan.)
Lietuvos ir, kai būtina, Europos Sąjungos ar trečiosios valstybės institucijoms, duomenų
valdytojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, kai ADSP su jais susijęs)
Teismams – ginčams dėl VDAI veiksmų (neveikimo) nagrinėti
Kitiems duomenų valdytojams, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijoms, Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolei, kt. (teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas
ir proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais)

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys bus saugomi pranešimų apie ADSP vertinimo ir, kai taikoma, tikrinimų
laikotarpiu, o taip pat archyvavimo reikalavimų užtikrinimo tikslais:
Sprendimai dėl duomenų tvarkymo teisėtumo
nuolat
Tikrinimų nutarimų dėl administracinių nusižengimų registras 25 metai
Tikrinimų dokumentai
10 metų (valstybės archyvo
sprendimu – nuolat)
Kiti dokumentai
5 metus (kitą teisės aktuose
nustatytą terminą)
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Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į VDAI dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens
duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (BDAR 13, 14 straipsniai)
2. Teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis)
3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis)
4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis). Pastaba:
šia teise galima pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 17 straipsnio 1 dalyje nurodytų
sąlygų
5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Pastaba: šia teise galima
pasinaudoti, kai yra bent viena iš BDAR 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų
Informacija apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises VDAI, skaitykite:
https://vdai.lrv.lt/privatumo-politika
Informuojame, kad nesutikdami su VDAI sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio
su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Vilniaus
apygardos administraciniam teismui.
________________________
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