Privatumo pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo asmenims, norintiems
dalyvauti ar dalyvaujantiems „SolPriPa 2 WORK“ projekto mokymuose
2021–2023 m. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI) kartu su Mykolo Romerio
universitetu (toliau – MRU) įgyvendina „SolPriPa 2 WORK“ projektą „Sprendžiant privatumo paradoksą 2:
aukštų duomenų apsaugos, kaip pagrindinės teisės, standartų skatinimas darbo vietoje“. Dvejų metų
trukmės projektas iš dalies finansuojamas pagal Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo programą
(2014–2020). Tai darbdavių ir darbuotojų informuotumo didinimo projektas apie asmens duomenų
apsaugą darbo santykių kontekste.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai
Informuojame, kad VDAI interneto svetainėje https://vdai.lrv.lt/ asmenų, užpildžiusių apklausos anketą
(toliau – Anketa), asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:
•
•

pakvietimo dalyvauti mokymuose ir atskaitomybės už „SolPriPa 2 WORK“ projekto veiklas
įgyvendinimo tikslais;
(papildomai prie aukščiau nurodytų tikslų) registracijos į mokymus ir šių mokymų vykdymo tikslais.
Šiais tikslais asmens duomenys tvarkomi tik tuomet, jei minėtus pakvietimus gavę asmenys
dalyvauja mokymuose.

Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendindami Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektines veiklas,
projekto vykdytojai privalo šias veiklas ir, kai būtina, jos dalyvius fiksuoti vaizdo fiksavimo (įrašymo)
priemonėmis, t. y. daryti fotonuotraukas ir vaizdo įrašus, ir šią medžiagą kartu su informacija apie
projektines veiklas (pavyzdžiui, įvykusius mokymus) pateikti Europos Komisijai, taip pat skelbti savo
interneto svetainėse ir visuomenės informavimo priemonėse (pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose). Taigi,
jei nuspręsite dalyvauti VDAI ir MRU organizuojamuose mokymuose, įgyvendinančiuose „SolPriPa 2
WORK“ projektą, Jūsų atvaizdas gali patekti į minėtas fotonuotraukas ar vaizdo įrašus ir būti viešinamas
kartu su informacija apie įvykusius mokymus.
Informuojame, kad dalyvavimas mokymuose yra savanoriškas. Jei norite juose dalyvauti, Anketoje
nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, nes juos tvarkyti „SolPriPa 2 WORK“ projekto partnerius
VDAI ir MRU įpareigoja teisės aktuose (reguliuojančiuose projektinėms veikloms keliamus reikalavimus)
įtvirtintos prievolės (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Šis teisinis
pagrindas taikomas ir tais atvejais, kai atskaitomybės už „SolPriPa 2 WORK“ projekto veiklas tikslu būtina
projektines veiklas pagrindžiančias nuotraukas ar vaizdo įrašus viešinti, o taip pat kartu su ataskaita
pateikti Europos Komisijai.
Asmens duomenų kategorijos
Informuojame, kad pirmiau nurodytais tikslais VDAI ir MRU tvarkys:

•

•

Anketą užpildžiusių asmenų: Anketos pateikimo datą ir laiką, Anketoje pateiktus vardą, pavardę,
įmonės pavadinimą, pareigas, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasirinktą miestą
mokymams, išsiųsto pakvietimo dalyvauti mokymuose faktas, data ir laikas ir, jei taikoma,
susirašinėjimas su Jumis (jei iš jo galima bus Jus identifikuoti);
Mokymuose dalyvavusių asmenų (papildomai prie pirmiau nurodytų asmens duomenų):
dalyvavimo mokymuose faktas, parašas, taip pat, kiek taikoma, atvaizdas, prisijungimo vardas (jei
mokymai bus vykdomi nuotoliniu būdu), komentarai ir susirašinėjimas su Jumis (jei iš jo galima
bus Jus identifikuoti).

Asmens duomenų gavėjai
Informuojame, kad asmenų, užpildžiusių anketą ir, jei taikoma, dalyvavusių mokymuose, asmens
duomenys bus teikiami:
1. Europos Komisijai (tik atskaitomybės už „SolPriPa 2 WORK“ projekto veiklas tikslu, teikiant
projekto vykdymo atskaitą);
2. mokymų koordinatoriams, jei tokie būtų pasitelkti.
Kitiems pirmiau nenurodytiems asmenims, įskaitant esančius trečiosiose valstybėse, Jūsų asmens
duomenys nebus teikiami.
Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai
•
•
•

Jei užpildysite Anketą, bet mokymuose nedalyvausite: iki projekto pabaigos, t. y. 2023 m. sausio
31 d.
iki projekto pabaigos, taip pat, archyvavimo reikalavimų užtikrinimo tikslais, 10 metų po projekto
įgyvendinimo (valstybės archyvo sprendimu – nuolat);
atvaizdas ir kiti asmens duomenys (kiek susiję su jų viešinimu): 1 metus po mokymų pabaigos.

Duomenų subjekto teisės
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į VDAI ir MRU dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens
duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises: 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. Dėl VDAI, MRU veiksmų (neveikimo) tvarkant Jūsų
asmens duomenis ar įgyvendinant Jūsų teises, turite teisę pateikti skundą Vilniaus apygardos
administraciniam teismui. Informacija apie tai, kaip įgyvendinti duomenų subjektų teises: VDAI duomenų
subjektų teisių įgyvendinimo tvarka, MRU duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka.
Apklausos metu pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarkys Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (tel.
(8 5) 271 28 04, 279 1445, el. p. ada@ada.lt, duomenų apsaugos pareigūno el. p. dap@ada.lt) ir Mykolo
Romerio universitetas (tel. (8 5) 271 4625, el. p. roffice@mruni.eu, duomenų apsaugos pareigūno el. p.
dap@mruni.eu).

