Privatumo pranešimas
Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, pateikusiems prašymą dalyvauti konkurse / atrankoje
į laisvas valstybės tarnautojo pareigas, konkurse į pareigas pagal darbo sutartį, taip pat valstybės
tarnautojams, siekiantiems būti perkeltiems į pareigas Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje
tarnybinio kaitumo būdu.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI)
Vyriausybės biudžetinė įstaiga
Juridinio asmens kodas: 188607912
L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. 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) 231 2476
El. p. dap@ada.lt

Kokiais tikslais ir remiantis kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus
tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Jums nusprendus dalyvauti konkurse / atrankoje į laisvas pareigas VDAI, Jūsų asmens duomenys bus
tvarkomi asmenų atrankos į laisvas pareigas VDAI organizavimo ir administravimo tikslu.
Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu yra atliekamas vykdant teisinę
prievolę, kuri nustatyta:
- Lietuvos Respublikos darbo kodekse;
- Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnyje;
- Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijoje, Priėmimo į valstybės
tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos ir Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio
kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“;
- Personalo administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Personalo
administravimo funkcijų centralizuoto atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
- Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose
valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar
savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše bei Pareigybių, dėl kurių rengiamas
konkursas, sąraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d.
nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad konkurso / atrankos į laisvas pareigas VDAI metu bus tvarkomi šie Jūsų asmens
duomenys:
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Gyvenimo aprašymo duomenys

vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas ir kiti asmens duomenys,
kuriuos pateikia fizinis asmuo savo iniciatyva

Tuo atveju, jei siekiate VDAI dirbti pagal darbo sutartį arba eiti pakaitinio valstybės tarnautojo
pareigas, tuomet papildomai tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis:
Tapatybės
identifikavimo
ir
kontaktiniai duomenys (pateikiami
prašyme dalyvauti atrankoje)
Asmens dokumento duomenys ir
šio dokumento kopija

vardas, pavardė, asmens kodas, asmeninio telefono ryšio
numeris, asmeninio elektroninio pašto adresas,
gyvenamosios vietos adresas
dokumento išdavimo data, vieta, numeris, galiojimo data,
asmens nuotrauka, vardas, pavardė, asmens kodas

Išsilavinimą
patvirtinančio dokumento numeris, išdavimo data, išdavusi institucija,
dokumento duomenys ir jo kopija
įgytas išsilavinimas, pažymėjimą patvirtinusio asmens
duomenys
Darbo
patirtį
patvirtinančio dokumentą išdavusio asmens vardas, pavardė, parašas,
dokumento duomenys ir jo kopija
darbovietė, pareigos, įgyta patirtis
Užsienio
mokėjimo lygį dokumento išdavimo data ir numeris, jį išdavusio asmens
patvirtinančio
dokumento vardas, pavardė, parašas, kalba ir jos mokėjimo lygis
duomenys ir jo kopija
Asmens, priimamo į valstybės
tarnautojo pareigas, klausimyne
pateikti asmens duomenys (pateikia
tik siekiantys dalyvauti pakaitinio
valstybės tarnautojo atrankoje)

Atitikties
nepriekaištingos
reputacijos
reikalavimams
deklaracijos duomenys (pateikia tik
siekiantys dalyvauti pakaitinio
valstybės tarnautojo atrankoje)

informacija apie tai, ar teismas yra atėmęs teisę eiti
valstybės tarnautojo pareigas ar pripažinęs neveiksniu
susijusiose srityse (taip arba ne, taip pat, jei taikoma,
data); informacija apie pavaldumo santykius su
asmenimis, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas (taip
arba ne, taip pat, jei taikoma, tokių asmenų vardai,
pavardės, ryšys su Jumis); informacija apie turimą
teistumą nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus
žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui, kitas nusikalstamas veikas, susijusias su
vaiko seksualiniu išnaudojimu, vaikų pornografija ar
prostitucija, kitus tyčinius sunkius ar labai sunkius
nusikaltimus prieš vaikus ar už analogiškas veikas,
numatytas kitų valstybių baudžiamuosiuose įstatymuose,
neatsižvelgiant į teistumo išnykimą ar panaikinimą, jeigu
nuo nusikalstamos veikos padarymo nėra praėję 25 metai
(taip arba ne, taip pat, jei taikoma, data, valstybė ir
nusikaltimas ir (ar) baudžiamasis nusižengimas), parašas
informacija apie tai, ar esate pripažintas kaltu dėl tyčinio
nusikaltimo, dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio
nusikaltimo, dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala
valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą
teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą (taip arba
ne, taip pat, kai taikoma, data ir Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso (toliau – BK) straipsnis);
informacija apie tai, ar esate pripažintas kaltu dėl
baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio
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baudžiamojo
nusižengimo
padarymo
ir
nuo
apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo
3 metai arba yra nepasibaigęs laidavimo terminas (taip
arba ne, taip pat, kai taikoma, data ir BK straipsnis);
informacija apie tai, ar buvote atleistas iš valstybės
tarnautojo pareigų ar darbo, pareigų ar praradęs teisę
verstis atitinkama veikla už Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo ar kitų įstatymų pažeidimus,
priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo
pažeminimo ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų ar teisės
verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3
metai (taip arba ne); informacija apie tai, ar esate arba
buvote
įstatymų
nustatyta
tvarka
uždraustos
organizacijos narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo
3 metai (taip arba ne)
Pretendento anketos duomenys Pretendento anketos pateikimo faktas, data ir sudarymo
(pateikia tik siekiantys dirbti pagal vieta, parašas, taip pat informacija apie tai, ar įstatymai
darbo sutartį)
Jums draudžia arba Jums atimta teisė užimti pareigas, į
kuris pretenduojate (taip arba ne); informacija apie
pavaldumo santykius su asmenimis, dėl kurių galėtų kilti
interesų konfliktas (taip arba ne, taip pat, jei taikoma,
tokių asmenų vardai, pavardės, pareigos); informacija
apie tai, ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai
sunkaus nusikaltimo, nusikaltimo valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio
nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala
valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą
teistumą (taip arba ne, taip pat, jei taikoma, data ir
nusikaltimas); informacija apie tai, ar esate pripažintas
kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio
baudžiamojo
nusižengimo
padarymo
ir
nuo
apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo
3 metai (taip arba ne, taip pat, kai taikoma, data ir
baudžiamasis nusižengimas); informacija apie tai, ar
esate uždraustos organizacijos narys (taip arba ne);
informacija apie tai, ar buvote atleistas pareigų dėl
priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo
pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų nepraėjo 3 metai
(taip arba ne); informacija apie tai, ar esate pripažintas
neveiksniu ar neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai
veiksniu) (taip arba ne, taip pat, jei taikoma sritis, kurioje
esate pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu)
Tuo atveju, jei būsite atrinktas, tuomet taip pat tvarkysime:
Lietuvos Respublikos specialiųjų vertinimo data, numeris, dokumentą patvirtinusio
tyrimų tarnybos (toliau – STT) asmens vardas, pavardė, pareigos, parašas, vertinimo
vertinimas
išvada
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Tarnybinio kaitumo atvejais taip pat tvarkome ir informaciją apie esamą darbovietę, pareigas joje,
gaunamą darbo užmokesčio koeficientą, atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiesiems
reikalavimams.

!

Pabrėžiame, kad dalyvavimas atrankoje į laisvas pareigas VDAI yra savanoriškas, tačiau jei
nuspręsite dalyvauti atrankoje, tuomet savo pirmiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote,
nes be jų nėra galimybės įvertinti Jūsų atlikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.
Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis VDAI gaus iš:
Visais atvejais

Esant papildomoms sąlygoms

Jūsų tiesiogiai

STT

Jūsų darbovietės (esamos /
buvusios)

tik jei būsite atrinktas į
laisvas pareigas VDAI

kai esate perkeliamas tarnybinio
kaitumo būdu, arba siekiant iš
Jūsų buvusio darbdavio surinkti
informaciją apie Jūsų
kvalifikaciją, profesinius
gebėjimus ir dalykines savybėmis

ir
Valstybės tarnybos
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – VTD)

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys atrankos metu bus pasiekiami VTD (Jums teikiant prašymą per informacinę
sistemą VATIS), o taip pat, jei būsite atrinktas į laisvas pareigas VDAI, Jūsų asmens duomenis
perduosime STT.
Teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas teisėtais ir
konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teismams ar kt.
Asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi VDAI atrankos į laisvas pareigas VDAI laikotarpiu, o taip pat:
1. jei pretenduojate į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas – 1 metus nuo atrankos
pasibaigimo;
2. jei į laisvas pareigas pereinate tarnybinio kaitumo būdu – Jūsų asmens duomenys, gauti
atrankų metu, prijungiami prie asmens bylos ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų
įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais;
3. (kai taikoma) Susirašinėjimas su valstybės institucijomis personalo valdymo klausimais, jei
iš jo galima nustatyti konkretų fizinį asmenį, saugomas 3 metus;
4. kitais atvejais – Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatytais
terminais.

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:
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1.
2.
3.
4.
5.

Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
Teisę susipažinti su duomenimis;
Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
Teisę apriboti duomenų tvarkymą.

Informaciją apie tai, kaip įgyvendinti
https://vdai.lrv.lt/privatumo-politika

duomenų subjektų

teises

VDAI,

galite rasti:

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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