Privatumo pranešimas
Šis privatumo pranešimas taikomas asmenims, kurie Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
teikia pranešimus apie paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus ir paskirtiems duomenų apsaugos
pareigūnams.

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
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt
https://vdai.lrv.lt/

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

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi
Jūsų asmens duomenys?
Jums teikiant pranešimus apie paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus (toliau – DAP) arba jei
esate DAP, dėl kurio teikiamas pranešimas, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pranešimų apie
duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus
administravimo tikslu.
Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra atliekamas vykdant teisinę
prievolę (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kuri nustatyta:
• 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) 37
straipsnio 7 dalyje;
• 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 31 straipsnio 4 dalyje.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad aukščiau nurodytu tikslu bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Pranešimą pateikusio asmens
Tapatybės identifikavimo duomenys

vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu prašymas
teikiamas per elektroninės valdžios vartus), gimimo
data (jeigu asmuo neturi asmens kodo ir prašymą teikia
ne per elektroninės valdžios vartus)
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telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas
ir (ar) korespondencijos adresas ir (ar) elektroninės
siuntos pristatymo dėžutės adresas

Kontaktiniai duomenys

Su pranešimu susiję duomenys

Ryšys su duomenų
(duomenų tvarkytoju)
Kiti asmens duomenys

pranešimo pateikimo faktas, data, laikas (kai taikoma),
pranešimo turinys (ir jame ar jo prieduose esantys Jūsų
asmens duomenys, pavyzdžiui, pareigos, darbovietė,
parašas, kt.), pranešimo registravimo data ir laikas (kai
taikoma)
valdytoju Atstovaujamo
duomenų
valdytojo
(duomenų
tvarkytojo) pavadinimas, ryšys su juo, atstovavimo
faktą patvirtinančio dokumento kopija.
susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti fizinį
asmenį), asmens duomenų tvarkymo vieta (kai taikoma)
ir parašas

Paskirto DAP
Tapatybės identifikavimo duomenys
Kontaktiniai duomenys

vardas, pavardė
telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas
ir (ar) korespondencijos adresas ir (ar) elektroninės
siuntos pristatymo dėžutės adresas
Ryšys su duomenų valdytoju Atstovaujamo
duomenų
valdytojo
(duomenų
(duomenų tvarkytoju)
tvarkytojo) pavadinimas, ryšys su juo (darbuotojas ar
nesusijęs darbo santykiais), atstovavimo faktą
patvirtinančio dokumento kopija (kai taikoma),
atstovavimo pradžios data, trukmė ir apimtis.
Su paskyrimu (atšaukimu) eiti DAP paskyrimo (atšaukimo) data, paskyrimo faktą
pareigas susiję asmens duomenys
patvirtinantis dokumentas ar jo kopija (kai taikoma), kt.
Kiti asmens duomenys
pareigos, darbovietė, parašas, kt.

Duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo) paskyrusio DAP
(fizinio asmens)
Tapatybės identifikavimo duomenys
Kontaktiniai duomenys

Kiti asmens duomenys

vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (jeigu
asmuo neturi asmens kodo)
telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas
ir (ar) korespondencijos adresas ir (ar) elektroninės
siuntos pristatymo dėžutės adresas
asmens duomenų tvarkymo vieta, parašas

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis VDAI gaus iš:
• Jūsų tiesiogiai;
• Jus paskyrusių duomenų valdytojų (duomenų tvarkytojų) ar jų atstovų.
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Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?
Informacinės visuomenės plėtros komitetui (kai pranešimas teikiamas per elektroninės
paslaugas, t. y. elektroninės valdžios vartus)
Duomenų tvarkytojams, teikiantiems VDAI informacinių sistemų (pavyzdžiui, dokumentų
valdymo sistemos) priežiūros ir kitas susijusias paslaugas
Teismams (ginčui dėl VDAI veiksmų (neveikimo) nagrinėti)
kiti duomenų valdytojai, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijos, Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolei, kt. (teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir
proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais)
Asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
DAP ir jį paskyrusio duomenų valdytojo (duomenų tvarkytojo), kai jis fizinis asmuo, asmens
duomenys saugomi kol VDAI pateikiama informacija, kad jis nustojo eiti DAP pareigas.
Archyvavimo reikalavimų užtikrinimo tikslais Jūsų asmens duomenys saugomi:
Pranešimas apie paskirtą duomenų apsaugos pareigūną
Įrašai paskirtų DAP sąraše

5 metai
5 metai (nuo dienos, kai DAP
nustoja eiti pareigas)

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į VDAI dėl klausimų, susijusių su 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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