Privatumo pranešimas
Šis privatumo pranešimas skirtas fiziniams asmenims, kurie kreipiasi į Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją su informacija apie pažeidimus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje,
ir tokio pažeidimo liudininkams, nurodytiems pranešėjų pateiktoje informacijoje.

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytoja?
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI)
Vyriausybės 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 informaciją apie galimą pažeidimą VDAI arba Jums esant tokio
pažeidimo liudininkais Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi informacijos apie galimą pažeidimą
VDAI administravimo ir vertinimo tikslu.
Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu yra atliekamas vykdant VDAI
taikoma teisinę prievolę (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas),
kuri nustatyta:
1. Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 8 ir 9
dalyse ir 16 straipsnyje ir
2. VDAI Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo
užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymo įgyvendinimo“, 8 punkte ir, kai pranešimas teikiamas tokiu būdu, priede.
3. Informacijos apie pažeidimus VDAI teikimo tvarkos apraše, patvirtintame VDAI
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 1T-101(1.12.E) „Dėl Informacijos apie
pažeidimus VDAI teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Informuojame, kad Jums kreipiantis į VDAI su informacija apie galimą pažeidimą VDAI bus
tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:

Pranešėjo
Tapatybės identifikavimo duomenys

Vardas, pavardė ir (taikoma tik pranešėjams)
asmens kodas arba gimimo data, jei asmuo neturi
asmens kodo
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Ryšio su VDAI duomenys

Darbovietė (su VDAI siejantys ar sieję tarnybos,
darbo ar sutartiniai santykiai, kt.) ir pareigos

Kontaktiniai duomenys

Telefono ryšio numeris, asmeninio elektroninio
pašto adresas arba gyvenamosios vietos adresas

susiję Informacijos pateikimo VDAI faktas, data, laikas
(kai taikoma), pranešimo turinys (ir jame ar jo
prieduose esantys Jūsų asmens duomenys),ir, kai
taikoma, atsakymo į pranešimą faktas, data, laikas
(kai taikoma)
Kiti asmens duomenys (Jums pasirinkus)
susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti
fizinį asmenį) ir parašas
Su informacijos
duomenys

pateikimu

Pranešime nurodyto liudininko
Tapatybės identifikavimo duomenys

Vardas, pavardė

Kontaktiniai duomenys

Telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto
adresas

Kiti duomenys

Darbovietė ir pareigos, pranešimo dėl kurio galite
paliudyti
pateikimo
faktas
ir
turinys,
susirašinėjimas (kai iš jo galima identifikuoti
fizinį asmenį)

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis VDAI gaus tik iš:
- Jei esate pranešėjas: iš Jūsų tiesiogiai;
- Jei esate liudininkas: iš pranešėjo ir, esant poreikiui (pavyzdžiui, tikslinant pranešimo
aplinkybes), Jūsų tiesiogiai.

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami šiems asmenims:
- Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai (Jums pageidaujant įgyti pranešėjo statusą
arba yra Lietuvos Respublikos pranešėjų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų pažeidimo
požymių susijusių su viešu interesu);
- kompetentingoms institucijoms (kai iš informacijos galima pagrįstai įtarti, kad yra
rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis ar kitas teisės
pažeidimas).
Asmens duomenų teikimas kitiems duomenų gavėjas arba teikimas į trečiąsias valstybes
nenumatytas.

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys bus saugomi pateikto pranešimo nagrinėjimo metu, o jį išnagrinėjus –
Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatyta tvarka, priklausomai
nuo konkretaus atvejo (pavyzdžiui, jei pranešimo pagrindu būtų atliktas valstybės tarnautojo
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tarnybinis vertinimas, toks pranešimas, kartu su kita tarnybinio vertinimo medžiaga, būtų
saugomas 5 metus). Informacijos apie pažeidimus saugojimo VDAI terminas gali būti pratęstas
motyvuotu kompetentingos institucijos nurodymu.

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;
2. Teisę susipažinti su duomenimis;
3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą.
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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