Asmens duomenų tvarkymo Valstybinėje
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje
prie Aplinkos ministerijos taisyklių
1 priedas
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI, DUOMENŲ KATEGORIJOS, DUOMENŲ SUBJEKTAI IR KITA
AKTUALI INFORMACIJA
1. Duomenų valdytojas / tvarkytojas – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija), buveinės
adresas A. Vienuolio g. 8, 01104, Vilnius, el. pašto adresas info@vtpsi.lt.
2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas duomenuapsauga@vtpsi.lt, tel. Nr. 8 612 78243.
Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

1. Vidaus administravimas
1.1.

Darbuotojų
Duomenų
konkursų
subjektas,
organizavima Valstybės
s
tarnybos
valdymo
informacinė
sistema
(VATIIS),
Specialiųjų
tyrimų
tarnyba

1. Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens
Pretendentai,
tapatybės kortelės duomenys (numeris, išdavimo data,
dalyvaujantys
galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, vardas ir
konkursuose į
pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė);
laisvą
2. gyvenamosios vietos adresas;
Inspekcijoje
3. kontaktiniai duomenys (tel. numeris, elektroninio pašto darbo vietą
adresas);
(atvejais, kai
4. informacija apie asmens išsilavinimą, darbo patirtį;
pretenduojama
5. duomenys apie kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dirbti pagal
dalykines savybes;
darbo sutartį)
6. pareigos, į kurias pretenduojama;
7. giminystės ir svainystės ryšiai;
8. duomenys apie teistumą;
9. duomenys apie narystę uždraustose organizacijose;
10. duomenys apie atleidimus iš skiriamų arba renkamų
pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo,
pareigūno vardo pažeminimo;
11. duomenys apie asmens veiksnumą;
12. parašas;
13. pateiktų dokumentų sudarymo datos, vietos;
14. prašymo leisti dalyvauti atrankoje registravimo data ir

Nacionalinis
Pagal bylos Reglamento
bendrųjų funkcijų
indeksą
(ES)
centras, teisėsaugos Inspekcijos 2016/679 6
institucijos, teismai dokumentacijo straipsnio 1
ir kiti tretieji
s plane
dalies c
asmenys tiek, kiek
punktas,
tokį duomenų
Lietuvos
teikimą nustato
Respublikos
teisės aktai
asmens
duomenų
teisinės
apsaugos
įstatymo 3
str. 1 d.,

2
Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

numeris;
15. pridedamų dokumentų duomenys;
16. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

1. Testo žodžiu eigai fiksuoti daromo skaitmeninio garso Atrankos
dalyviai
įrašo duomenys;
2. raštu atliko testo duomenys;
3. komisijos protokolo duomenys;
4. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Vardas ir pavardė;
Konkurso
2. pareigos;
komisijos nariai
3. dokumento, kuriuo paskirti komisijos nariais,
duomenys: data, Nr.;
4. vizų rekvizitai: parašas, data.;
5. testo žodžiu eigai fiksuoti daromas skaitmeninis garso
įrašo duomenys;
6. protokolo duomenys;
7. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Vardas ir pavardė;
Dokumentą dėl
2. pareigos;
komisijos
3. parašas;
sudarymo rengę,
4. vizavimo data, išskyrus dokumentą pasirašiusį asmenį; vizavę ir
5. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir pasirašę
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir Inspekcijos
kiti teisės aktai.
valstybės

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas
Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

tarnautojai ir
darbuotojai
dirbantys pagal
darbo sutartis
(toliau –
darbuotojai)
1. Prašymo leisti visuomenėms atstovams stebėti konkursą Visuomenės
duomenys;
atstovai
2. pasižadėjimo neatskleisti pretendentų asmens duomenų
duomenys: data, Nr., sudarymo vieta, vardas ir pavardė,
parašas;
3. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Kai privaloma - Lietuvos Respublikos korupcijos
Atrankos
prevencijos įstatyme numatyti duomenys.
laimėtojas

1.2.

Galimas
įdarbinimas
atsiradus
laisvai darbo
vietai

Duomenų
subjektas;
Valstybės
tarnybos
valdymo
informacinė
sistema
(VATIIS),
Valstybės
tarnautojų
registras
(toliau –
VTD)

1. Asmens vardas ir pavardė;
2. gimimo data,
3. gyvenamosios vietos adresas;
4. kontaktiniai duomenys (tel. numeris, elektroninio pašto
adresas);
5. informacija apie asmens išsilavinimą, darbo patirtį;

Asmenys,
besidomintys
darbo/
tarnybinio
kaitumo
Inspekcijoje
galimybėmis

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas
Nacionalinis
Pagal bylos Reglamento
bendrųjų funkcijų
indeksą
(ES)
centras, teisėsaugos Inspekcijos 2016/679 6
institucijos, teismai dokumentacijo straipsnio 1
ir kiti tretieji
s plane
dalies c ir e
asmenys tiek, kiek
punktai,
tokį duomenų
Lietuvos
teikimą nustato
Respublikos
teisės aktai
asmens
duomenų
teisinės
apsaugos
įstatymo 5
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų 6. duomenys apie kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir
subjektas; dalykines savybes;
buvęs
darbdavys,
prieš tai
informavus
duomenų
subjektą
Esamas
darbdavys,
duomenų
subjekto
sutikimu
Duomenų
subjektas

1.3.

Personalo
valdymas

Duomenų
subjektas;
buvęs
darbdavys;
VTD;
VMI;
SODRA;
duomenų
valdytojas

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
str. 2 d.

7. pareigos, į kurias pageidautų įsidarbinti;
8. parašas;
9. prašymo duomenys;
10. pridedamų dokumentų duomenys;
11. kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų
subjektas ir (arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja
įstatymai ir kiti teisės aktai.
1. Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens
Darbuotojai,
tapatybės kortelės duomenys (numeris, išdavimo data,
praktikantai
galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, vardas ir
pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė);
2. asmens socialinio draudimo numeris;
3. gyvenamosios vietos adresas;
4. kontaktiniai duomenys (tel. numeris, elektroninio pašto
adresas);
5. pareigos;
6. sudarytų sutarčių duomenys;
7. parašas;

Nacionalinis
Pagal bylos Reglamento
bendrųjų funkcijų
indeksą
(ES)
centras, VTD,
Inspekcijos 2016/679 6
SODRA, VMI,
dokumentacijo straipsnio 1
teisėsaugos
s plane
dalies c
institucijos, teismai
punktas,
ir kiti tretieji
Lietuvos
asmenys tiek, kiek
Respublikos
tokį duomenų
asmens
teikimą nustato
duomenų
teisės aktai
teisinės
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

8. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

1. Informacija apie asmens išsilavinimą, darbo patirtį;
Darbuotojai
2. duomenys apie kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir
dalykines savybes;
3. santuokos, jos nutraukimo liudijime nurodyti
duomenys;
4. asmens bylų duomenys;
5. vaiko gimimo liudijime nurodyti duomenys;
6. duomenys apie priėmimą/ perkėlimą/ atleidimą iš
pareigų, pavadavimus;
7. duomenys apie mokymą / kvalifikacijos kėlimą;
8. duomenys apie atostogas, papildomas poilsio dienas;
9. duomenys apie darbą nuotoliniu būdu;
10. duomenys apie komandiruotes;
11. duomenys apie stažuotes;
12. duomenys apie darbo užmokestį, priemokas, išeitines
išmokas, kompensacijas, pašalpas;
13. informacija apie dirbtą darbo laiką, darbo laiko
apskaitos žiniaraščių duomenys;
14. informacija apie skatinimus ir nuobaudas;
15. informacija apie įstaigoje atliktus darbus ir užduotis;
16. leidimo dirbti kitą darbą duomenys;
17. duomenys apie veiklos vertinimą;

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
apsaugos
įstatymo 3
str. 1 d.
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

18. duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu
uždraustos organizacijos veikloje;
19. duomenys viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje;
20. duomenys apie sveikatos būklę;
21. nedarbingumo pažymėjimo duomenys;
22. valstybės tarnautojo pažymėjimo duomenys;
23. duomenys apie teisę dirbti su įslaptinta informacija;
24. įgaliojimų duomenys;
25. kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų
subjektas ir (arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja
įstatymai ir kiti teisės aktai.
1. Santuokos, jos nutraukimo liudijime nurodyti Darbuotojo
duomenys;
šeimos nariai
2. vaiko gimimo liudijime nurodyti duomenys;
3. duomenys viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje;
4. prašymo skirti kompensaciją valstybės tarnautojo
mirties atveju, duomenys;
5. dokumento, kai skiriama kompensacija valstybės
tarnautojo mirties atveju, duomenys;
6. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Paveldėjimo liudijimo duomenys;
Paveldėjimo
2. banko sąskaitos duomenys (banko pavadinimas, teises
sąskaitos numeris);
įgyvendinantys
3. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir asmenys
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

1.4.

Tarnybinių
nusižengim
ų ar darbo
drausmės
tyrimas

Duomenų
subjektas,
Duomenų
valdytojas

Asmens duomenų kategorijos

1.duomenų subjekto pareigos;
2.prieigos prie informacinių sistemų;

Duomenų
subjektai

Valstybės
tarnautojai,
galimai padarę
3.telefonų skambučių išklotinės;
tarnybinį
4.telefoninių pokalbių ir diktofonų garso įrašai;
nusižengimą ar
5.automobilių stebėjimo sistemoje tvarkomi duomenys;
darbuotojai,
6.duomenys apie priėmimą/ perkėlimą/ atleidimą iš dirbantys pagal
pareigų, pavadavimus;
darbo sutartį,
7.duomenys apie mokymą / kvalifikacijos kėlimą;
galimai padarę
8.duomenys apie atostogas, papildomas poilsio dienas;
darbo drausmės
9.duomenys apie darbą nuotoliniu būdu;
pažeidimą
10. duomenys apie komandiruotes;
11. duomenys apie stažuotes;
12. duomenys apie darbo užmokestį, priemokas, išeitines
išmokas, kompensacijas, pašalpas;
13. informacija apie dirbtą darbo laiką, darbo laiko
apskaitos žiniaraščių duomenys;
14. informacija apie skatinimus ir nuobaudas;
15. informacija apie atliktus darbus ir užduotis;
16. leidimo dirbti kitą darbą duomenys;
17. duomenys apie veiklos vertinimą;
18. duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu
uždraustos organizacijos veikloje;
19. duomenys viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje;
20. duomenys apie sveikatos būklę;
21. nedarbingumo pažymėjimo duomenys;
22. valstybės tarnautojo pažymėjimo duomenys;
23. duomenys apie teisę dirbti su įslaptinta informacija;
24. įgaliojimų duomenys;
25. kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų
subjektas ir (arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja
įstatymai ir kiti teisės aktai arba atskleidžiantys galimo
pažeidimo požymius.

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Nacionalinis
Pagal bylos Reglamento
bendrųjų funkcijų
indeksą
(ES)
centras, teisėsaugos Inspekcijos 2016/679 6
institucijos, teismai dokumentacijo straipsnio 1
ir kiti tretieji
s plane
dalies c. e, f
asmenys tiek, kiek
punktai
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

1.5.

Pranešimų
apie
galimus
pažeidimus,
gautus
vidiniu
informacijo
s
kanalu,
priėmimas
ir
nagrinėjima
s

Asmenys,
pateikę
pranešimą
apie
galimai
padarytą
pažeidimą

1.Vardas, pavardė;
Asmenys,
pateikę
2. asmens kodas;
pranešimą apie
3. darbovietė;
4. kiti kontaktiniai duomenys (pranešėjo pasirinkimu galimai padarytą
elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, adresas pažeidimą;
darbuotojai, dėl
korespondencijai);
5. informaciją apie tai, kas, kada, kokiu būdu ir kokį kurių veiksmų
pateiktas
pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti;
pranešimas
6. sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
7. ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė; jei pranešė,
kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
8. kiti
dokumentai,
duomenys
ar
informaciją,
atskleidžiantys galimo pažeidimo požymius.

1.6

Renginių,
posėdžių,
mokymų
organizavima
s

Duomenų
subjektas,
Duomenų
subjekto
darbdavys

1. Vardas, pavardė;

Asmens duomenų kategorijos

2. pareigos;
3. darbovietė.

Duomenų
subjektai

Renginių
dalyviai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Kompetentingos
Pagal bylos Reglamento
institucijos,
indeksą
(ES)
Nacionalinis
Inspekcijos 2016/679 6
bendrųjų funkcijų dokumentacijo straipsnio 1
centras, teisėsaugos
s plane
dalies
c
institucijos
punktas,
Lietuvos
Lietuvos
Respublikos
Respublikos
pranešėjų apsaugos
asmens
įstatyme ir kituose
duomenų
teisės aktuose
teisinės
nustatyta tvarka.
apsaugos
įstatymo
3
str. 1 d.
Nacionalinis
Duomenys Reglamento
bendrųjų funkcijų
sunaikinami (ES)
centras, teisėsaugos pasibaigus 2016/679 6
institucijos, teismai
renginiui, straipsnio 1
ir kiti tretieji
išskyrus
dalies e
asmenys tiek, kiek
atvejus, kai punktas
tokį duomenų
renginys
teikimą nustato
protokoluojam
teisės aktai
as, tada
saugoma pagal
bylos indeksą
Inspekcijos
dokumentacijo
s plane
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

1.7

Pavojingų
ligų plitimo
Inspekcijoje
valdymas

Duomenų
subjektas

1.8

Privalomojo Duomenų
sveikatos
subjektas
tikrinimo dėl
COVID-19
ligos kontrolė

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

1.Vardas, pavardė;
Darbuotojai
2. administracinis padalinys;
3. darbo vieta;
4. pareigos saviizoliuotis / karantinuotis laikotarpis;
5. informacija, ar darbuotojas buvo išvykęs (grįžo) į (iš)
„rizikos valstybę (-ės)“;
6. informacija, ar darbuotojas kontaktavo su asmeniu,
išvykusiu į (grįžusiu iš) „rizikos valstybę (-ės)“, ar
sergančiu COVID-19.

Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos,

Duomenys
sunaikinami
pasibaigus
saviizoliacijos
/ karantino
laikotarpiui

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f
punktas

1. Vardas, pavardė;
Darbuotojai,
dirbantys
2. administracijos padalinio pavadinimas;
tiesioginio
3. darbo režimas (nuotolinis/kontaktinis);
kontakto būdu
4. sveikatos patikrinimo rezultatas (data, testo rezultatas);
5. išimtys, kurioms esant darbuotojas neprivalo tikrintis
sveikatos (persirgimo faktas ir data, vakcinavimo faktas);
6. atsisakymo atlikti sveikatos patikrinimą faktas ir
priežastys.

Nacionalinis
visuomenės
sveikatos centras
prie Sveikatos
apsaugos
ministerijos,

Tikrintinų
darbuotojų
sąrašai
saugomi iki
paskelbtos
valstybės lygio
ekstremaliosio
s situacijos ir
(ar) karantino
dėl COVID-19
ligos pabaigos,
atsižvelgiant į
tai, kuris iš jų
baigiasi vėliau.
Mėnesinis
darbuotojų,
dirbančių
tiesioginio
kontakto būdu,
sveikatos
tikrinimo dėl
COVID-19
ligos žurnalas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas, 9
straipsnio 2
dalies b
punktas;
Lietuvos
Respublikos
žmonių
užkrečiamųjų
ligų
profilaktikos
ir kontrolės
įstatymo 18
straipsnis,
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1999 m.
gegužės 7 d.
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Eil.
Nr.

1.9

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Didelio
subjekto
darbuotojų
skiepijimas
valstybės
biudžeto
lėšomis
įsigyjama
COVID-19
ligos
(koronavirus
o infekcijos)
vakcina

Duomenų
šaltinis

Duomenų
subjektas

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

1.Vardas, pavardė;
Darbuotojai
2.Pareigos;
3.Informacija, kad iki pageidaujančių skiepytis sąrašo
sudarymo yra dar nepaskiepytas ir
pageidaujantys
skiepytis nuo COVID-19;
4. asmens kodas;
5. kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ir el.
pašto adresas).

Duomenų gavėjai

Vakcinacijos
centrai ir (ar)
skiepijančios
asmens sveikatos
priežiūros įstaigos
(iki 2021-05-24)

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

saugomas 1
mėnesį po
ataskaitinio
mėnesio
pabaigos
Pagal bylos
indeksą
Inspekcijos
dokumentacijo
s plane

nutarimas Nr.
544

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas,
Gyventojų
skiepijimo
valstybės
biudžeto
lėšomis
įsigyjama
COVID-19
ligos
(koronavirus
o infekcijos)
vakcina
organizavimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos
sveikatos
apsaugos
ministro
2020-12-23
įsakymu Nr.
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
V-2997, 19.2
papunktis

1.10. Administraci Duomenų
nis
subjektas;
reglamentavi Duomenų
mas
valdytojas

1. teisės akto / projekto duomenys;
Darbuotojai
2. vardas ir pavardė;
3. pareigos;
4. vizos rekvizitai (parašas, vizavimo data);
5. parašas / elektroninio parašo metaduomenys;
6. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

1.11. Atstovavimas Duomenų
pagal
subjektas;
įgaliojimą
Duomenų
valdytojas

1. Vardas ir pavardė;
Darbuotojai
2. pareigos;
3. asmens kodas;
4. suteikiamos teisės;
5. įgaliojimo data, numeris, terminas;
6. parašas;
7. vizos rekvizitai (parašas, vizavimo data);
8. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenys teikiami Pagal bylos Reglamento
į Teisės aktų
indeksą
(ES)
projektų
Inspekcijos 2016/679 6
informacinę
dokumentacijo straipsnio 1
sistemą, Teisės aktų
s plane
dalies c
registrą,
punktas
Nacionaliniam
bendrųjų funkcijų
centrui ir kitiems
tretiesiems
asmenims
Asmenys, kuriems
Reglamento
Pagal bylos
teikiami įgaliojimai,
(ES)
indeksą
siunčiamų raštų
2016/679 6
Inspekcijos
gavėjai (gauna
straipsnio 1
dokumentacijo
vardus, pavardes,
dalies c
s plane
pareigas, parašus),
punktas,
teisėsaugos
Lietuvos
institucijos, teismai
Respublikos
ir kiti tretieji
asmens
asmenys tiek, kiek
duomenų
tokį duomenų
teisinės
teikimą nustato
apsaugos
teisės aktai
įstatymo 3
str. 1 d.

12
Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

1.12. Finansų
valdymas /
buhalterinės
apskaitos
tvarkymas

Duomenų
subjektas;
Duomenų
valdytojai

Eil.
Nr.

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

1. Vardas ir pavardė;
Darbuotojai,
2. asmens kodas;
praktikantai
3. gimimo data;
4. asmens socialinio draudimo numeris;
5. gyvenamosios vietos adresas;
6. kontaktiniai duomenys (tel. numeris, elektroninio pašto
adresas);
7. pareigos;
8. parašas / elektroninio parašo metaduomenys;
9. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Nacionalinis
Pagal bylos Reglamento
bendrųjų funkcijų
indeksą
(ES)
centras, SODRA,
Inspekcijos 2016/679 6
VMI, teisėsaugos dokumentacijo straipsnio 1
institucijos, teismai
s plane
dalies c
ir kiti tretieji
punktas,
asmenys tiek, kiek
Lietuvos
tokį duomenų
Respublikos
teikimą nustato
asmens
teisės aktai
duomenų
teisinės
apsaugos
įstatymo 3
str. 1 d.
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

1. Duomenys apie priėmimą/ perkėlimą/ atleidimą iš
Darbuotojai
pareigų;
2. duomenys apie mokymą, kvalifikacijos kėlimą;
3. duomenys apie atostogas, papildomas poilsio dienas;
4. duomenys apie komandiruotes;
5. duomenys apie stažuotes;
6.banko sąskaitos duomenys (banko pavadinimas,
sąskaitos numeris);
7. duomenys apie darbo užmokestį; išeitines išmokas,
kompensacijas, pašalpas;
8. informacija apie dirbtą darbo laiką, darbo laiko
apskaitos žiniaraščių duomenys;
9. informacija apie skatinimus ir nuobaudas;
10. nedarbingumo pažymėjimo duomenys;
11. duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės
veiklos vertinimą;
12. kelionės lapų informaciją;
13. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Dokumento, kai skiriama kompensacija valstybės
Darbuotojo
tarnautojo mirties atveju, duomenys;
šeimos nariai
2. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Prašymo ir paveldėjimo liudijimo duomenys;
Paveldėjimo
2. banko sąskaitos duomenys (banko pavadinimas, teises
sąskaitos numeris);
įgyvendinantys
3. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir asmenys
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Fizinių
asmenų skolų
Lietuvos
Respublikos
valstybei ar
Inspekcijai
administravi
mas
(vykdymo
procesas)

Duomenų
subjektas;
Teismai;
Antstoliai

1.13. Materialinių
išteklių
(turto)
valdymas

Duomenų
subjektas;
Viešai
skelbiama
informacija
Duomenų
subjektas;
Draudimo
įmonės;
kt.
duomenų
valdytojai

Asmens duomenų kategorijos

1. Vardas, pavardė;
2. asmens kodas;
3. skolos dydis;
4. apmokėta / išieškota suma, apmokėjimo / išieškojimo
data, sąskaitos numeris;
5. vykdomosios bylos numeris;
6. turto duomenys
1. Vardas, pavardė;
2. Darbovietė.

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Inspekcijos
skolininkai

Nacionalinis
bendrųjų funkcijų
centras, teismai,
antstoliai

Pagal bylos
indeksą
Inspekcijos
dokumentacijo
s plane

Antstoliai

Nacionalinis
bendrųjų funkcijų
centras, teismai

Pagal bylos
indeksą
Inspekcijos
dokumentacijo
s plane

1. Vardas ir pavardė;
Darbuotojai
2. pareigos;
3. funkcijų vykdymui priskirtas turto duomenys;
4. duomenys susiję su funkcijų vykdymui priskirto turto
naudojimu, autoįvykiais, jo būkle;
5. inventorizacijos dokumentų duomenys;
6. parašas;
7. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas
Nacionalinis
Pagal bylos Reglamento
bendrųjų funkcijų
indeksą
(ES)
centras, teisėsaugos Inspekcijos 2016/679 6
institucijos, teismai dokumentacijo straipsnio 1
ir kiti tretieji
s plane
dalies c
asmenys tiek, kiek
punktas
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai
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Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

1.14. Dokumentų
valdymas

Duomenų
subjektai;
Duomenų
valdytojai

1.15. Viešųjų
pirkimų
organizavimo
ir vykdymo

Duomenų
subjektas;
Duomenų
valdytojai

Eil.
Nr.

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

1. Vardas ir pavardė,
Asmenys, kurie Duomenys
Pagal bylos Reglamento
2. gyvenamosios vietos adresas;
raštu kreipiasi į neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
3. kontaktiniai duomenys (tel. numeris / elektroninio pašto Inspekciją
dokumentų
Inspekcijos 2016/679 6
adresas);
archyvavimo
dokumentacijo straipsnio 1
4. dokumentų sudarymo data/ numeris ir vieta;
paslaugas
s plane
dalies c
5. dokumentų registravimo data ir numeris;
teikiantiems
punktas
6. dokumento gavimo būdas, rūšis, apimtis, pavadinimas;
duomenų
7. dokumentų turinyje nurodyti duomenys;
tvarkytojams, VPT,
8. pridedamų dokumentų priedų duomenys;
teisėsaugos
9. parašas / elektroninio parašo metaduomenys;
institucijas, teismus
10. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
ir kitus trečiuosius
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
asmenis tiek, kiek
kiti teisės aktai.
tokį duomenų
teikimą nustato
1. Vardas ir pavardė;
Darbuotojai
teisės aktai
2. kontaktiniai duomenys (tel. numeris, elektroninio pašto
adresas);
3. pareigos;
4. dokumento duomenys;
5. parašas / elektroninio parašo metaduomenys;
6. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Vardas ir pavardė;
Inspekcijos
Duomenys
Pagal bylos Reglamento
2 . gyvenamosios vietos adresas;
viešuosiuose
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
3. kontaktiniai duomenys (tel. numeris, elektroninio pašto pirkimuose
teisėsaugos
Inspekcijos 2016/679 6
adresas);
dalyvaujantys
institucijas, teismus dokumentacijo straipsnio 1
4. pareigos;
tiekėjai, jų
ir kitus trečiuosius
s plane
dalies c
5. duomenys apie asmens išsilavinimą, darbo patirtį,
ketinami
asmenis tiek, kiek
punktas
kvalifikaciją;
pasitelkti
tokį duomenų
6. gyvenimo aprašyme ir pridedamuose dokumentuose
darbuotojai, ūkio teikimą nustato
nurodyti duomenys;
subjektai,
teisės aktai
7. viešųjų pirkimų dokumentų sudarymo data ir vieta;
subtiekėjai,
8. viešųjų pirkimų dokumentų registravimo data ir
subrangovai
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

1.16. Asmens
duomenų
apsauga

Duomenų
šaltinis

Duomenų
subjektas

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

numeris;
9. parašas / elektroninio parašo metaduomenys;
10. viešųjų pirkimo dokumentuose pateikti duomenys;
11. viešųjų pirkimo sutarčių duomenys;
12. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Vardas ir pavardė;
Darbuotojai,
2. pareigos;
kurie inicijuoja,
3. paraiškos pirkimui duomenys;
organizuoja,
4. viešųjų pirkimų komisijos protokolo duomenys;
vykdo pirkimus,
5. viešųjų pirkimų sutarčių duomenys;
viešųjų pirkimų
6. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir komisijų nariai,
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir ekspertai,
kiti teisės aktai.
stebėtojai
1. Sutikimų dėl asmens duomenų tvarkymo duomenys; Sutikimą
2. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir tvarkyti
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
duomenis davę
kiti teisės aktai.
asmenys

1. Pasižadėjimo saugoti duomenų paslaptį duomenys;
Darbuotojai
2. prašymų pateikti asmens duomenis ir jų registravimo
žurnalo duomenys;
3. asmens duomenų saugumo pažeidimų dokumentų
duomenys;
4. poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo
ataskaitos duomenys;
5. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Duomenys
Pagal bylos Reglamento
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
Valstybinę
Inspekcijos 2016/679 6
duomenų apsaugos dokumentacijo straipsnio 1
inspekciją,
s plane
dalies c
teisėsaugos
punktas, 5
institucijas, teismus
str. 2 d., 7 str.
ir kitus trečiuosius
asmenis tiek, kiek
Reglamento
tokį duomenų
(ES)
teikimą nustato
2016/679 6
teisės aktai
straipsnio 1
dalies c
punktas, 5
str. 2 d., 33
str. 3, 5 d., 35
str.
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

1.17. Asmenų ir
turto apsauga

1.18. Darbo laiko
apskaitos
kontrolė

Duomenų
šaltinis

Vaizdo
kamera

Asmens duomenų kategorijos

1. Vaizdo stebėjimo duomenys.

Duomenų
subjektai

Į Inspekcijos
vaizdo kameros
(-ų) stebėjimo
lauką patekę
asmenys

Darbuotojo 1. Vardas, pavardė;
Darbuotojai
elektroninė 2. pareigos;
kortelė
3. atvykimo/ išvykimo į darbą data, laika;
4. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenų gavėjai

Duomenys
neteikiami, išskyrus
teisėsaugos
institucijas, teismus
ir kitus trečiuosius
asmenis tiek, kiek
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

30 kal.d.

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f
punktas
(teisėtas
Inspekcijos
interesas –
padidinti
galimybę
atskleisti
nusikalstama
s veikas,
administracin
ius teisės
pažeidimus,
įrodyti
Inspekcijos,
darbuotojų
arba trečiųjų
asmenų turtui
padarytą
žalą)
Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f
punktas
(teisėtas
Inspekcijos
interesas –

Duomenys
3 metus nuo
neteikiami, išskyrus
duomenų
teisėsaugos
užfiksavimo
institucijas, teismus
dienos, po
ir kitus trečiuosius
kurių yra
asmenis tiek, kiek
automatiškai
tokį duomenų
ištrinami,
teikimą nustato
išskyrus
teisės aktai
atvejus, kai yra
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

reikalingi tvarkyti
Inspekcijai darbo laiko
kylančiai
apskaitą)
teisinei
prievolei
įvykdyti ar
darbuotojo
teisei į gynybą
įgyvendinti,
tokiu atveju
saugomi tiek,
kiek reikalauja
šių duomenų
tvarkymo
tikslas, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi
jų tvarkymo
tikslui.
1.19 Darbuotojų,
kuriems
lobistine
veikla
siekiama
daryti įtaką,
deklaracijų
teikimas ir
tolesnis
tvarkymas

Duomenų
subjektas

1. Vardas, pavardė, pareigos;
Darbuotojai, Duomenys
Pagal bylos Reglamento
2. teisės aktas ar teisės akto projektas (pavadinimas, ar
kuriems
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
pateiktas konkretus projektas, ar buvo siūloma
lobistine veikla teisėsaugos
Inspekcijos 2016/679 6
inicijuoti teisės akto projekto svarstymą);
siekiama daryti institucijas, teismus dokumentacijo straipsnio 1
3. lobistinės veiklos užsakovas;
įtaką,
ir kitus trečiuosius
s plane
dalies c
4. lobistinės veiklos naudos gavėjas;
lobistai
asmenis tiek, kiek
punktas,
5. kita svarbi informacija.
tokį duomenų
Lietuvos
teikimą nustato
Respublikos
teisės aktai
lobistinės
veiklos
įstatymo 5
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
str. 4 d.

1.20. Korupcijos
prevencija,
lobistų
identifikavim
as,
Inspekcijos ir
jos
darbuotojų
turto apsauga

1.21 Tarnybinio
transporto
naudojimo
kontrolė

Duomenų
subjektas,
duomenų
subjekto
darbdavys

1. Vardas, pavardė;
2. atvykimo data, laikas;
3. vizito tikslas;
4. darbuotojo, pas kurį atvyko, vardas, pavardė.

Vietos
1. Vardas, pavardė, pareigos, parašas;
nustatymo 2. naudojimosi tarnybiniu automobiliu data, maršrutas,
įrenginys spidometro rodmenys išvykstant ir grįžus, nuvažiuotų
tarnybiniam kilometrų skaičius, bendras nuvažiuotų kilometrų skaičius;
e
3. tarnybinių automobilių automatinės stebėjimo sistemos

Į
Inspekcijos Duomenys
3 metai po
patalpas adresu neteikiami, išskyrus
numatyto
Vienuolio g. 8, teisėsaugos
vizito, išskyrus
Vilniuje
institucijas, teismus atvejus, kai yra
įeinantys tretieji ir kitus trečiuosius
reikalingi
asmenys
ir asmenis tiek, kiek
Inspekcijai
darbuotojai, pas tokį duomenų
kylančiai
kuriuos
jie teikimą nustato
teisinei
atvyko
teisės aktai
prievolei
įvykdyti ar
darbuotojo
teisei į gynybą
įgyvendinti,
tokiu atveju
saugomi tiek,
kiek reikalauja
šių duomenų
tvarkymo
tikslas, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi
jų tvarkymo
tikslui.

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f
punktas
(teisėtas
Inspekcijos
interesas –
kontroliuoti
patekimą į
Inspekcijos
patalpas,
siekiant
Korupcijos
prevencijos,
lobistų
identifikavim
o,
Inspekcijos ir
jos
darbuotojų
turto
apsaugos)

Darbuotojai,
naudojantys
tarnybinį
transportą

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija,
teisėsaugos

3 metus nuo
duomenų
užfiksavimo
dienos, po
kurių yra
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

automobilyj duomenys:
e
3.1. valstybinis numeris;
3.2. buvimo vieta ir greitis realiu laiku žemėlapyje;
3.3. buvimo vieta praėjusiu laiku žemėlapyje;
3.4. maršrutas;
3.5. kelionės pradžia, pabaiga, trukmė;
3.6. stovėjimo trukmė;
3.7. nuvažiuotas atstumas,
3.8.vidutinis, didžiausias greitis;
3.9. prastovos trukmė (stovėjimas su įjungtu varikliu);
3.10. įvažiavimas/ išvažiavimas į/ iš tam tikros geografinės
zonos;
3.11. laiko tarpas paskutinio vizito (geografinėje zonoje),
apsilankymo trukmė.

1.22 Inspekcijai
Duomenų
priklausančių subjektas
automobilių
stovėjimo
vietų
paskirstymas
ir kontrolė

1. Vardas, pavardė;
2. pareigos;
3. automobilio valstybinis numeris;
4. leidimo statyti automobilį numeris.

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

institucijos, teismai
ir kiti tretieji
asmenys tiek, kiek
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai

Darbuotojai ir
Duomenys
kiti asmenys,
neteikiami, išskyrus
kuriems
teisėsaugos
suteiktas
institucijas, teismus
leidimas statyti ir kitus trečiuosius
automobilį
asmenis tiek, kiek
Inspekcijai
tokį duomenų
priklausančiose
teikimą nustato

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai
automatiškai
ištrinami,
išskyrus
atvejus, kai yra
reikalingi
Inspekcijai
kylančiai
teisinei
prievolei
įvykdyti ar
darbuotojo
teisei į gynybą
įgyvendinti,
tokiu atveju
saugomi tiek,
kiek reikalauja
šių duomenų
tvarkymo
tikslas, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi
jų tvarkymo
tikslui
1 metai po
leidimo statyti
automobilį
Inspekcijai
priklausančios
e automobilių
stovėjimo
vietose

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
punktas
(teisėtas
Inspekcijos
interesas –
kontroliuoti
tarnybinio
tarnsporto
naudojimą)

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f
punktas
(teisėtas
Inspekcijos
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

automobilių
stovėjimo
vietose

1.23 Spausdintuvų Spausdintu
naudojimo
vai,
kontrolė
veikiantys
tik su
asmeniniu
prisijungim
o
slaptažodži
u / kortele

1. Vardas, pavardė;
Darbuotojai,
naudojantys su
2. dokumento pavadinimas;
3. dokumento turinys (saugomas tik spausdintuvuose, asmeniniu
prisijungimo
galimybės peržiūrėti nėra);
slaptažodžiu
4. spausdinimo data, laikas;
veikiančius
5.
kada dokumentas buvo nusiustas į spausdintuvą;
spausdintuvus,
6. vartotojo spausdinimo data;
esančius
7. kopijų skaičius;
A.Vienuolio g.
8.
vienpusis ar dvipusis spausdinimas.
8, Vilniuje, L.
Sapiegos g. 12,
Kaune, Danės g.
17, Klaipėdoje,
Maironio g. 9,
Utenoje

Duomenų gavėjai

teisės aktai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

galiojimo
pabaigos

interesas –
paskirstyti ir
kontroliuoti
Inspekcijai
priklausančių
automobilių
stovėjimo
vietas)
Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f
punktas
(teisėtas
Inspekcijos
interesas –
apsaugoti
spausdinamų
dokumentų
turinyje
esančius
asmens
duomenis /
komercines
paslaptis /
autorių teises
nuo
atsitiktinio
atskleidimo,
kai jie iš
karto
nepasiimami

Duomenys
Į
neteikiami, išskyrus spausdintuvus
teisėsaugos
spausdinimui
institucijas, teismus
atsiųsti
ir kitus trečiuosius dokumentai
asmenis tiek, kiek yra saugomi 7
tokį duomenų
dienas nuo
teikimą nustato
atsiuntimo
teisės aktai
momento,
atspaudintų
dokumentų
pavadinimas –
14 dienų,
spausdintuvais
nuskanuoti
dokumentai
saugomi 24
valandas nuo
skanavimo
momento,
spausdintuvų
naudojimo
istorija
saugoma 60
dienų nuo
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

1.24 Gautų
dovanų
registro
tvarkymas

Duomenų
šaltinis

Dovaną
perdavęs
darbuotojas

1.25 Telefonų
Telefoninių
naudojimo
paslaugų
kontrolė,
teikėjai
tvarkant
telefoninių
pokalbių
išklotines:
1. tarnybinių
telefonų
naudojimo
kontrolė,
tikrinant, ar
darbuotojai
neviršijo
jiems

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

1. Vardas, pavardė;
Darbuotojai,
2. pareigos;
dovanas įteikę
3. dovanos pavadinimas, apibūdinimas;
asmenys
4. dovanos statusas;
5. įteikimo proga;
6. įteikimo vieta;
7. įteikimo data; kiekis;
8. kaina;
9. pastabos.
1. Vardas, pavardė;
Darbuotojai,
asmenys, su
2. abonentų numeriai;
3. paslaugos pavadinimas (pvz., skambučiai, trumposios kuriais
žinutės, mobilusis internetas, automobilio parkavimas); Inspekcijos
darbuotojai
4. paslaugos data, laikas, trukmė, kaina.
kalba jiems
priskirtais
tarnybiniais
telefonais

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

spausdintuvo
nuo
naudojimo spausdintuvų,
momento
sudaryti
galimybę
fiksuoti
darbuotojų
daromų
dokumentų
kopijų kiekį)
Duomenys
1 metai nuo Reglamento
neteikiami, išskyrus konkretaus
(ES)
teisėsaugos
įrašo
2016/679 6
institucijas, teismus įregistravimo straipsnio 1
ir kitus trečiuosius
dalies c
asmenis tiek, kiek
punktas
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai
Duomenys
6 mėnesiai nuo Reglamento
neteikiami, išskyrus paskutinės
(ES)
teisėsaugos
išklotinėje
2016/679 6
institucijas, teismus nurodytos
straipsnio 1
ir kitus trečiuosius
skambučio
dalies e ir f
asmenis tiek, kiek
datos
punktai
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas
nustatytų
limitų.
2.
Viršytų
sumų
išskaičiavima
s
iš
darbuotojų
atlyginimų.
3.
Tarnybiniai
ar
darbo
drausmės
tyrimai.
4.
Skundų
nagrinėjimas
5.
Teisėsaugos
bei
kitų
institucijų
atliekami
tyrimai
6.
Informacijos
surinkimas ir
/
ar
perdavimas
teisėsaugos
institucijoms
įvertinimui ar
sprendimo
priėmimui
pagal
kompetenciją

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

24
Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

.
2.1.

Veiklos
procesų
kontrolės
vykdymas

Duomenų
valdytojai

2.2.

Vidaus
auditų
vykdymas

Duomenų
valdytojai

2.3.

Nustatyti
RVIS
naudotojus ir
administrator
ius ir
patvirtinti jų
autentiškumą
, fiksuoti jų
atliktus
veiksmus,

Duomenų
subjektas;
IS
„Avilys“;
IS
„Infostatyb
a“;
RVIS
administrat
oriai ir kiti

2. Veiklos kontrolė
Vidaus administravimo tikslu tvarkomi duomenys.
Administracinių
paslaugų
teikimo ir
valstybinės
priežiūros
vykdymo
procese
dalyvaujantys
duomenų
subjektai
Administracinių paslaugų teikimo tikslu tvarkomi Administracinių
duomenys;
paslaugų
valstybinės priežiūros vykdymo tikslu tvarkomi teikimo ir
duomenys.
valstybinės
priežiūros
vykdymo
procese
dalyvaujantys
duomenų
subjektai

Duomenys
Pagal bylos Reglamento
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
teisėsaugos
Inspekcijos 2016/679 6
institucijas, teismus dokumentacijo straipsnio 1
ir kitus trečiuosius
s plane
dalies e
asmenis tiek, kiek
punktas
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai
Duomenys
Pagal bylos Reglamento
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
teisėsaugos
Inspekcijos 2016/679 6
institucijas, teismus dokumentacijo straipsnio 1
ir kitus trečiuosius
s plane
dalies e
asmenis tiek, kiek
punktas
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai

Duomenys
2 metus nuo Reglamento
Administravimo posistemė: Inspekcijos darbuotojų Darbuotojai;
asmens duomenys: prisijungimo vardas, vardas, pavardė, Statybų dalyviai; neteikiami, išskyrus paskutinės (ES)
teisėsaugos
informacijos 2016/679 6
tarnybinio telefono numeris, tarnybinio el. pašto adresas, Asmenys,
kuriems
taikyta
institucijas,
teismus
pateikimo, straipsnio 1
pareigos, priklausymas struktūriniam vienetui, RVIS
atsakomybė
už
ir
kitus
trečiuosius
vėliau
dalies f
naudotojo teisės ir jų galiojimo datos, informacija apie
duomenys punktas
asmenį, kurį pavaduoja, prisijungimų istorijos (datos ir administarcinius asmenis tiek, kiek
teisės
tokį duomenų
perkeliami į (teisėtas
laikai);
teikimą nustato
archyvą
Inspekcijos
Objektų atrankos posistemė: su Inspekcijos prižiūrimais pažeidimus
teisės
aktai
interesas –
objektais, kurių rizikas, susijusias su veiklos teisėtumu ir /
kaupti ir
ar galimai objektų sukelta žala visuomenei, aplinkai,
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

kaupti ir
naudotojai infrastruktūrai, siekiama vertinti ir valdyti, susijusių asmenų
sisteminti
duomenys:
RVIS
statybos dalyvių (statytojų, ekspertizės rangovų, statinio
naudotojų
statybos rangovų, statinio statybos techninių prižiūrėtojų):
įvestus
fizinių asmenų vardai, pavardės, asmens kodai, adresai,
statistinius
telefono numeriai, elektroninio pašto adresai;
duomenis,
dokumento, suteikiančio teisę eiti atitinkamo statybos
sudaryti
dalyvio pareigas, pavadinimas, numeris, išdavimo data,
rizikingiausių
galiojimo data, sustabdymo data;
kontroliuoja
statinių (objektų) sklypo adresas, sklypo kadastrinis
mų objektų
numeris, sklypo unikalus numeris, sklypų gretimybės;
sąrašus,
statinio (patalpos) pagrindinė naudojimo paskirtis, statinio
valdyti RVIS
kategorija, subjektinės daiktinės teisės rūšis, statinio
naudotojų
(patalpos) adresas, statinio (patalpos) unikalus numeris;
įvestas
objektui suteiktas pavadinimas Objektų atrankos
Inspekcijos
posistemėje, duomenys apie statybos objektą, statinio
vidines ir
bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą;
išorines
objekto patikrinimo data ir trukmė, patikrinimo akto
rizikas,
numeris ir data, statybą leidžiančio dokumento numeris ir
vykdyti
data, taikoma prevencinė priemonė ir atsakingas
duomenų
inspektorius;
teikimo
Inspekcijos darbuotojų asmens duomenys: prisijungimo
RVIS
vardas, vardas, pavardė, priklausymas struktūriniam
kontrolę
vienetui, priskirti objektai, už kurių patikrinimą jis
atsakingus;
Rizikų valdymo posistemė: Inspekcijos darbuotojų asmens
duomenys: prisijungimo vardas, vardas, pavardė,
administracinis padalinys, rizikos veiksniai ir rizikos
valdymo priemonės, kurių turinyje gali būti ir nurodyti
asmens duomenų;
Veiklos planavimo posistemė: Inspekcijos darbuotojų
asmens duomenys: prisijungimo vardas, vardas, pavardė

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
sisteminti
Inspekcijos
veiklos
statistinius
duomenis)
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

tarnybinio telefono numeris, tarnybinio elektroninio pašto
adresas, pareigos, rolė RVIS, atsakomybės ribos,
administracinis padalinys (priklausymas struktūriniam
vienetui), vykdomos priemonės (uždavinius detalizuojantys
metmenys), priemonių įgyvendinimo vertinimo reikšmės,
priemonių įgyvendinimo vertinimo zonų reikšmės,
vertinimo kriterijų planinės reikšmės, vertinimo kriterijų
faktinės reikšmės;
plano vykdymo ataskaitoje esantys duomenys; įkelti
dokumentai, kuriuose gali būti asmens duomenų,
informacija apie už teisės aktų reikalavimų pažeidimus
taikytas administracinio poveikio priemones:
administracinio nusižengimo protokolo numeris, data,
įsiteisėjimo data;
pažeidėjo vardas, pavardė;
baudos informacija:
dydis, apmokėjimo terminai, apmokėjimo informacija,
veiksmai, kurių imtasi siekiant baudos išieškojimo) ir kt.).

3.1

Įstatymuose
nustatytos
informacijos,
dokumentų ar
jų kopijų
teikimas

3.2.

Kitų
administracin
ių paslaugų
teikimas

3. Administracinių paslaugų teikimas
Duomenų Duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
Asmenys, kurių
subjektas; (arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
duomenys
kiti fiziniai kiti teisės aktai.
tvarkomi
ir juridiniai
Inspekcijoje
asmenys

Duomenų
subjektas;
Duomenų
valdytojai

1. Įgalioto asmens duomenys:
Asmenys, kurie
1.1. vardas ir pavardė;
kreipiasi į
1.2. asmens kodas;
Inspekciją dėl
1.3. gyvenamosios vietos adresas;
administracinės
1.4. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai, paslaugos

Prašymus pateikę
Pagal bylos Reglamento
fiziniai ir juridiniai
indeksą
(ES)
asmenys arba su
Inspekcijos 2016/679 6
kuriais Inspekcija dokumentacijo straipsnio 1
yra sudariusi
s plane
dalies c
duomenų teikimo
punktas
sutartis
Duomenys
Pagal bylos Reglamento
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
teisėsaugos
Inspekcijos 2016/679 6
institucijas, teismus dokumentacijo straipsnio 1
ir kitus trečiuosius
s plane
dalies c
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

elektroninio pašto adresas);
suteikimo
1.5. pateikiamų dokumentų duomenys;
1.6. parašas.
2. Statytojo duomenys:
2.1. vardas ir pavardė;
2.2. asmens kodas;
2.3. gyvenamosios vietos adresas;
2.4. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai,
elektroninio pašto adresas);
2.5. parašas;
3. Rangovo / statinio statybos vadovo/ statinio techninės
priežiūros vadovo/ projekto vykdymo priežiūros vadovo
duomenys:
3.1. vardas ir pavardė;
3.2. asmens kodas;
3.3. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai,
elektroninio pašto adresas);
3.4. dokumento suteikiančio teisę užsiimti atitinkama
veikla duomenys (pavadinimas, numeris, galiojimo data);
3.5. pasamdymo / paskyrimo dokumento duomenys
(pavadinimas, data);
4. Statinio projektuotojo/ projekto vadovo duomenys:
4.1. vardas ir pavardė;
4.2. asmens kodas;
4.3. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai,
elektroninio pašto adresas);
4.4. dokumento suteikiančio teisę užsiimti atitinkama
veikla duomenys (pavadinimas, numeris, galiojimo data);
5. duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą
(pavadinimas, išdavimo data, numeris, išdavęs subjektas);
6. statinio duomenys: statybos rūšis; paskirtis, buvusi
paskirtis, pavadinimas, buvęs pavadinimas, kategorija,
buvusi kategorija, ar laikinas statinys, ar kultūros paveldo

Duomenų gavėjai

asmenis tiek, kiek
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
punktas,
Lietuvos
Respublikos
asmens
duomenų
teisinės
apsaugos
įstatymo 3
str. 1 d.,
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

teritorija, ar kultūros paveldo vietovė, ar kultūros paveldo
statinys; ar kultūros paveldo objekto/ vietovės apsaugos
zona, ar bus pasinaudota galimybe įteisinti savavališką
statybą, žemės sklypo kadastrinis/ unikalus numeris,
žemės sklypo adresas, bendrieji rodikliai;
7. atskirų statinio patalpų duomenys: unikalus Nr.,
paskirtis, būsima paskirtis, pavadinimas, buvęs
pavadinimas ar bus pasinaudota galimybe įteisinti
savavališką statybą;
8. statinio projekto duomenys: pavadinimas, parengimo
metai, numeris, rodikliai ir kt.;
9. pateiktų dokumentų duomenys: data, vieta, numeris,
versijos numeris, registracijos data ir numeris, kt.;
10.statybos sustabdymo akto duomenys: data, numeris
sustabdymo data;
11.statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimo
duomenys;
12.teritorijų planavimo dokumento duomenys (lygmuo,
pavadinimas, rūšis, planavimo organizatoriaus duomenys,
dokumento rengėjo, vadovo duomenys, planuojamos
teritorijos adresas, planuojama teritorija, pareigos ir kt.);
13.planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų
savininkų, valdytojų ir naudotojų vardai, pavardės,
sklypų: adresai, plotai, kadastriniai numeriai, unikalūs
numeriai; statinio adresas ir kt.;
14.duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Vardas ir pavardė;
Darbuotojai
2. pareigos;
3. parašas;
4. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
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Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir kiti
teisės aktai.
4.Valstybinės priežiūros vykdymas
4.1.

Statybos
valstybinės
priežiūros
vykdymas

Duomenų
subjektas;
duomenų
subjekto
darbdavys,
kiti statybų
dalyviai ir
jų įgalioti
asmenys
Architektų
rūmai;
Kultūros
paveldo
departamen
tas (KPD);
Prisijungim
o sąlygas
prie
inžinerinių
tinklų ir
susisiekimo
komunikaci
jų
išduodančio
s
institucij
os;
Savivaldybi

1. Įgalioto asmens duomenys:
Statybos
1.1. vardas ir pavardė;
dalyviai
1.2. asmens kodas;
1.3. gyvenamosios vietos adresas;
1.4. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai,
elektroninio pašto adresas);
1.5. pateikiamų dokumentų duomenys;
1.6. parašas.
2. Statytojo duomenys:
2.1. vardas ir pavardė;
2.2. asmens kodas;
2.3. gyvenamosios vietos adresas;
2.4. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai,
elektroninio pašto adresas);
2.5. parašas;
3. Rangovo / statinio statybos vadovo/ statinio techninės
priežiūros vadovo/ projekto vykdymo priežiūros vadovo
duomenys:
3.1. vardas ir pavardė;
3.2. asmens kodas;
3.3. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai,
elektroninio pašto adresas);
3.4. dokumento suteikiančio teisę užsiimti atitinkama
veikla duomenys (pavadinimas, numeris, galiojimo data);
3.5. pasamdymo / paskyrimo dokumento duomenys
(pavadinimas, data);
4. Statinio projektuotojo/ projekto vadovo duomenys:
4.1. vardas ir pavardė;

Duomenys
Pagal bylos Reglamento
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
teisėsaugos
Inspekcijos 2016/679 6
institucijas, teismus dokumentacijo straipsnio 1
ir kitus trečiuosius
s plane
dalies c ir e
asmenis tiek, kiek
punktai,
tokį duomenų
Lietuvos
teikimą nustato
Respublikos
teisės aktai
asmens
duomenų
teisinės
apsaugos
įstatymo 3
str. 1 d.
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

ų
administrac
ijos;
VĮ Registrų
centras;
VMI;
ŽŪM;
viešai
prieinami
šaltiniai;
kiti teisėti
duomenų
šaltiniai

Asmens duomenų kategorijos

4.2. asmens kodas;
4.3. kontaktiniai duomenys (tel., mob. tel., faks. numeriai,
elektroninio pašto adresas);
4.4. dokumento suteikiančio teisę užsiimti atitinkama
veikla duomenys (pavadinimas, numeris, galiojimo data);
5. duomenys apie statybą leidžiantį dokumentą
(pavadinimas, išdavimo data, numeris, išdavęs subjektas);
6. statinio duomenys: statybos rūšis; paskirtis, buvusi
paskirtis, pavadinimas, buvęs pavadinimas, kategorija,
buvusi kategorija, ar laikinas statinys, ar kultūros paveldo
teritorija, ar kultūros paveldo vietovė, ar kultūros paveldo
statinys; ar kultūros paveldo objekto/ vietovės apsaugos
zona, ar bus pasinaudota galimybe įteisinti savavališką
statybą, žemės sklypo kadastrinis/ unikalus numeris,
žemės sklypo adresas, bendrieji rodikliai;
7. atskirų statinio patalpų duomenys: unikalus Nr.,
paskirtis, būsima paskirtis, pavadinimas, buvęs
pavadinimas ar bus pasinaudota galimybe įteisinti
savavališką statybą;
8. statinio projekto duomenys: pavadinimas, parengimo
metai, numeris, rodikliai ir kt.;
9. pateiktų dokumentų duomenys: data, vieta, numeris,
versijos numeris, registracijos data ir numeris, kt.;
10. statybos sustabdymo akto duomenys: data, numeris
sustabdymo data;
11. statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimo
duomenys;
12. teritorijų planavimo dokumento duomenys (lygmuo,
pavadinimas, rūšis, planavimo organizatoriaus duomenys,
dokumento rengėjo, vadovo duomenys, planuojamos
teritorijos adresas, planuojama teritorija, pareigos ir kt.);
13.planuojamos teritorijos kaimyninių žemės sklypų
savininkų, valdytojų ir naudotojų vardai, pavardės,

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
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Eil.
Nr.

4.2.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Teritorijų
planavimo
valstybinės
priežiūros
vykdymas

Duomenų
šaltinis

Duomenų
subjektas;
Duomenų
valdytojai

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

sklypų: adresai, plotai, kadastriniai numeriai, unikalūs
numeriai; statinio adresas ir kt.;
14. kontrolinio klausimyno/ patikrinimo akto duomenys:
15.duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Vardas ir pavardė;
Darbuotojai;
2. pareigos;
patikrinime
3. parašas;
dalyvaujantys
4. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir asmenys
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.
1. Patikrinimo aktų duomenys:
Teritorijų
1.1. teritorijų planavimo dalyvių duomenys (vardas, planavimo
pavardė);
dalyviai
1.2. bendrieji duomenys (planuojamos teritorijos
pavadinimas, vieta, planavimo organizatorius ir pan.);
1.3. patikrinimo rezultatai;
1.4. pridedamų dokumentų duomenys;
1.5. patikrinimą atlikusių asmenų pareigos, vardas ir
pavardė;
1.6. dokumentų pavadinimai, registracijos data, numeris,
vieta; versijos numeris;
1.7. parašas;
1.8. kiti patikrinimo akte nurodyti duomenys;
2. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas,
Pagal bylos Reglamento
indeksą
(ES)
Inspekcijos 2016/679 6
dokumentacijo straipsnio 1
s plane
dalies c
punktas,
Lietuvos
Respublikos
asmens
duomenų
teisinės
apsaugos
įstatymo 3
str. 1 d.
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

1. Vardas ir pavardė;
2. pareigos;
3. parašas;
4. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai
5. Kiti tikslai

5.1.

Konsultavim
as, jos
kokybės
užtikrinimas

Duomenų
subjektas

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Darbuotojai;
patikrinime
dalyvaujantys
asmenys

1. Vardas ir pavardė;
Konsultacijos
Duomenys
6 mėn. nuo
žodžiu
į neteikiami, išskyrus ryšio datas
2. tel. numeris;
Inspekciją
teisėsaugos
(garso įrašas
3. garso įrašo telefonu ar diktofonu duomenys;
telefonu) /
duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir besikreipiantys institucijas, teismus
asmenys
ir
kitus
trečiuosius
6
mėn.
nuo
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
asmenis
tiek,
kiek
įrašo
sukūrimo
kiti teisės aktai;
tokį duomenų
(garso įrašas
4. pasirinkimas, ar išreiškė nesutikimą, kad jo telefono
teikimą nustato
diktofonu)
numeriu būtų perskambinama dėl konsultacijos kokybės
teisės aktai
vertinimo;
5. konsultacijos kokybės vertinimo balas
1. Vardas ir pavardė;
Konsultacijas
stacionariais
2. pareigos;
telefonais
3. tel. numeris;
teikiantys
4. garso įrašo telefonu ar diktofonu duomenys;
darbuotojai
5. konsultacijos kokybės vertinimo balas

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies a
punktas

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies f
punktas
(teisėtas
Inspekcijos
interesas –
konsultavimo
kokybės
užtikrinimas)
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Eil.
Nr.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Tiesioginės
Duomenų
konsultacijos subjektas
suteikimas

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

1. Vardas;
Tiesioginės
Duomenys
2. IP adresas;
konsultacijos
neteikiami, išskyrus
3. el. pašto adresas, kai konsultacijos metu ne vienas iš internetu
į teisėsaugos
konsultantų neprisijungęs
Inspekciją
institucijas, teismus
4. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir besikreipiantys ir kitus trečiuosius
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir asmenys
asmenis tiek, kiek
kiti teisės aktai.
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai
Naujienų
Duomenų 1. El. pašto adresas;
Inspekcijos
Duomenys
prenumeravi subjektas 2. IP adresas.
interneto
neteikiami, išskyrus
mo
svetainėje
teisėsaugos
galimybės
naujienas
institucijas, teismus
įgyvendinima
prenumeruojanty ir kitus trečiuosius
s
s asmenys
asmenis tiek, kiek
tokį duomenų
teikimą nustato
teisės aktai
Informacinių Informacinė 1. IP adresas;
Informacinių
Duomenys
sistemų
s sistemos 2. vardas, pavardė;
sistemų
neteikiami, išskyrus
techninių
naudotojai
teisėsaugos
3. el. pašto adresas;
žurnalų įrašų
institucijas, teismus
4. atlikti veiksmai;
(log‘ų)
ir kitus trečiuosius
5. veiksmų atlikimo data, laikas.
tvarkymas:
asmenis tiek, kiek
(kas ką
tokį duomenų
žiūrėjo,
teikimą nustato
keitė)
teisės aktai
Suteiktų
Duomenų 1. Vardas, pavardė;
Asmenys, kurie į Inspekcijos
paslaugų,
subjektas 2. telefono numeris.
Inspekciją
pasitelkti apklausas
konsultacijų
kreipėsi
dėl atliekantys
kokybės
administracinių subjektai
vertinimas
paslaugų,
konsultacijų ir

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

2 metai

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies e
punktas

2 metai

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies a
punktas

....5 metai po
paskutinio
pakeitimo
10 metų
saugoma
archyve

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas

1 metai nuo
kreipimosi
dienos

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies a
punktas

34
Eil.
Nr.

5.6.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

davė
sutikimą
naudoti
jų
asmens
duomenis
suteiktų
paslaugų
kokybės
vertinimo tikslu
Civilinių,
Duomenų 1. Vardas, pavardė;
Proceso dalyviai Proceso dalyviai
administracin subjektai 2. Asmens kodas;
(ieškovai,
ių,
atsakovai,
Lietuvos
3. Gimimo data;
baudžiamųjų Duomenų
pareiškėjai,
administracinių
4. Pilietybė;
bylų teisena
gavėjai
tretieji asmenys
ginčų komisija
5. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys
ir kt.)
(pavadinimas, Nr., išdavimo / galiojimo data, asmens
Fiziniai ir
Teismai (Lietuvos
nuotrauka ir kt.);
juridiniai
Darbuotojai, teismų elektroninių
asmenys, 6. Viza / Parašas;
atstovaujantys paslaugų portalas
kurie
Inspekcijai
7. Gyvenamosios vietos adresas;
kreipiasi į 8. Telefono numeris;
Lietuvos
Institucijos,
Inspekciją
administracinių kompetentingos
9. Elektroninio pašto adresas;
dėl viešojo
ginčų komisijoje kreiptis į teismą
10. E-pristatymo dėžutės adresas;
intereso
ir teismuose
(rengti ieškinius)
11. Atsiskaitomosios sąskaitos Nr.;
gynimo
(pvz.,
dėl viešojo intereso
(Inspekcijos 12. Darbovietės pavadinimas ir adresas, asmens pareigos dalyvaujantys
gynimo
ieškinio
posėdžiuose
ir
darbovietėje;
teismui
kt.)
Prokuratūros
13. Darbuotojų asmens duomenys, kurie tvarkomi šios
rengimo) ir
lentelės 1.11 p. nurodytu tikslu „Atstovavimas pagal
pateikiantys
Darbuotojai, Ikiteisminio tyrimo
įgaliojimą“;
su tuo
kurių asmens
įstaigos
susijusią 14. Darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų duomenys yra
duomenys (data, Nr. ir kt.);
informaciją
nurodyti į bylas VĮ Registrų centras,
15. Darbuotojų santuokos liudijimų duomenys (data, Nr.,
teikiamuose
kuriam Inspekcija
IS
dokumentuose –
teikia teismų
sutuoktinio vardas, pavardė, asmens kodas ir kt.);

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

„Infostatyb 16. Proceso dalyvių atstovavimą įrodančio dokumento
a“
(teisinių paslaugų teikimo sutarties, notarinio
įgaliojimo ar kt.) duomenys (išdavimo data, Nr., kt.);
GR
17. Statybos dalyvių asmens duomenys, kurie tvarkomi
šios lentelės 4.1p. nurodytu tikslu „Statybos
NTR
valstybinės priežiūros vykdymas“;
18. Teritorijų planavimo dalyvių asmens duomenys, kurie
tvarkomi šios lentelės 4.2p. nurodytu tikslu „Teritorijų
planavimo valstybinės priežiūros vykdymas“;
19. Civilinių, administracinių, baudžiamųjų bylų Nr.,
ikiteisminių tyrimų Nr., teisminio proceso Nr.;
20. Bylos dokumentų (ieškinių, atsiliepimų, patikrinimo
aktų, prašomų panaikinti Inspekcijos raštų, teismų
nutarčių, Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir
teismų sprendimų ir kt.) duomenys (data, Nr.,
turinys);
21. Dokumentų (pvz. patikrinimo aktų, tarnybinių
pranešimų ir kt.), kurie surašomi, patikrinus teismo
sprendimų (pvz., dėl įpareigojimo pašalinti
savavališkos / neteisėtos statybos padarinius, dėl
įpareigojimo sumokėti baudą ar kt.) įvykdymą,
duomenys (data, Nr. ir kt.);

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

(pvz.,
nutartis
ieškiniuose,
(sprendimus) dėl
atsiliepimuose, atitinkamų juridinių
patikrinimo
faktų (žymų)
aktuose ir kt.).
įregistravimo
viešuose registruose
Statybos
dalyviai (kurių
asmens
duomenys yra
nurodyti į bylas
teikiamuose
dokumentuose)
Teritorijų
planavimo
dalyviai (kurių
asmens
duomenys yra
nurodyti į bylas
teikiamuose
dokumentuose)
Kiti asmenys,
kurių asmens
duomenys yra
nurodyti į bylas
teikiamuose
dokumentuose
(pvz.,
patikrinimuose
dalyvavę
asmenys, kurių

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

asmens
duomenys
nurodyti
patikrinimo
aktuose, ir kt.)
5.7.

Administrac Duomenų
inių
subjektai
nusižengim
ų teisena
Informaciją
(skundus,
pranešimus,
kt.) apie
galimai
padarytus
administrac
inius
nusižengim
us pateikę
subjektai
IS
„Infostatyb
a“
GR
NTR

1. Vardas, pavardė;
Administracinėn
ANR
Pagal bylos Reglamento
2. Asmens kodas;
atsakomybėn
indeksą
(ES)
3. Gimimo data;
traukiami
Teismai
Inspekcijos
2016/679 6
4. Pilietybė;
asmenys
dokumentacijo
straipsnio 1
5. Asmens
tapatybę
patvirtinančio
dokumento
Antstoliai (per AIS)
s plane
dalies c
duomenys (pavadinimas, Nr., išdavimo / galiojimo data, Nukentėjusieji
punktas
asmens nuotrauka ir kt.);
Kitos institucijos,
6. Atstovavimą įrodančio dokumento (įgaliojimo ar kt.)
Liudytojai
kurioms pagal
duomenys (išdavimo data, Nr., kt.);
kompetenciją gali
7. Viza / Parašas;
Asmenys,
būti persiunčiama
8. Gyvenamosios vietos adresas;
dalyvavę
informacija, jei ji
9. Telefono numeris;
atliekant tyrimo turi nusikaltimo,
10. Elektroninio pašto adresas;
veiksmą
baudžiamojo
11. E-pristatymo dėžutės adresas;
nusižengimo ar kt.
12. Darbovietės pavadinimas ir adresas, asmens
Vertėjai
teisės pažeidimo
pareigos darbovietėje;
požymių
13. Galimo administracinio nusižengimo padarymo
vieta, laikas, turinys;
14. Šaukimo dėl administracinio nusižengimo protokolo
duomenys (data, numeris ir kt.);
15. Administracinio nusižengimo protokolo duomenys
(data, numeris ir kt.);
16. Nutarimo administracinio nusižengimo byloje
duomenys (data, numeris ir kt.);
17. Tyrimo veiksmo protokolo duomenys (data, numeris
ir kt.);
18. Informacija apie baudą: baudos dydis (suma),
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

sumokėjimo terminas, mokėjimo nurodymo, kvito ar kt.
dokumento data, Nr., atsiskaitomosios sąskaitos Nr.,
Inspekcijos veiksmai, kurių imtasi, siekiant išieškoti
baudą
19. Informacija
apie
administracinio
poveikio
priemones.
5.8

Prašymų,
skundų,
pranešimų
nagrinėjima
s

Duomenų
subjektas;

1. Vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (gyv. vietos Prašymą,
adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), parašas;
skundą,
2. prašymo / skundo / pranešimo data, vieta, registravimo pranešimą
Skundžiam data ir numeris;
Inspekcijai
as asmuo ir 3. parašas ir elektroninio parašo sertifikate nurodyti pateikę asmenys
kiti
asmens duomenys (įskaitant asmens kodą), pasirašymo
suinteresuot data ir vieta;
i asmenys; 4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija su
joje nurodytais asmens duomenimis (įskaitant asmens
VĮ Registrų kodą, nuotrauką);
centras 5. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir kiti
teisės aktai;
6. NTR išraše nurodyti asmens duomenys
20.
Prašymą,
1. Vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (gyv. vietos Asmenys, kurių
skundą,
adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), parašas;
veiksmai
pranešimą
2. asmens kodas;
(neveikimas)
Inspekcijai 3. informacija apie nuosavybės ar kita valdymo teise skundžiami
pateikę
priklausantį nekilnojamąjį turtą ir daiktines teises į juos;
asmenys;
4. statybą leidžiančio ir kitų su tikrinama veikla susijusių
Duomenų
dokumentų duomenys;
subjektas;
5. nustatytos aplinkybės, pažeidimo padarymo data ir
NTR;
vieta, aplinkybės ir kt.;
GR;
5. tikrinamų objektų nuotraukos;
Viešai
6. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir

Duomenys
Pagal bylos Reglamento
neteikiami, išskyrus
indeksą
(ES)
teisėsaugos
Inspekcijos
2016/679 6
institucijas, teismus dokumentacijo
straipsnio 1
ir kitus trečiuosius
s plane
dalies c ir e
asmenis, pvz.,
punktai
skundžiamus
asmenis, esant bent
vienai Reglamento
(ES) 2016/679 6
straipsnio 1 dalyje
numatytai teisėtai
asmens duomenų
teikimo ir gavimo
sąlygai
Skundą pateikę
asmenys, statybų
dalyviai,
teisėsaugos
institucijos, teismai
ir kiti tretieji
asmenys, esant
bent vienai
Reglamento (ES)
2016/679 6
straipsnio 1 dalyje
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

prieinami
šaltiniai;
kiti teisėti
duomenų
šaltiniai
Prašymą,
skundą,
pranešimą
Inspekcijai
pateikę
asmenys;
Skundžiami
asmenys;
Duomenų
subjektas;
Duomenų
subjekto
darbdavys;
GR;
Viešai
prieinami
šaltiniai;
kiti teisėti
duomenų
šaltiniai

(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Prašymą,
skundą,
pranešimą
Inspekcijai
pateikę
asmenys;
Skundžiami

1. Vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (gyv. vietos
adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), parašas;
2. asmens kodas;
3. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

numatytai teisėtai
asmens duomenų
teikimo ir gavimo
sąlygai

1. Vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (gyv. vietos Statybų dalyviai, Skundą pateikę
adresas, tel. numeris, el. pašto adresas), parašas;
statybų dalyvių
asmenys,
2. asmens kodas;
darbuotojai
skundžiami
3. dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama
asmenys, kiti
veikla, duomenys;
statybų dalyviai,
4. civilinės atsakomybės draudimo duomenys;
teisėsaugos
5. pažeidimo padarymo data, vieta, aplinkybės ir kt.;
institucijos, teismai
6. duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
ir kiti tretieji
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
asmenys, esant
kiti teisės aktai.
bent vienai
Reglamento (ES)
2016/679 6
straipsnio 1 dalyje
numatytai teisėtai
asmens duomenų
teikimo ir gavimo
sąlygai

Liudytojai ir
kiti
suinteresuoti
asmenys

Skundą pateikę
asmenys,
skundžiami
asmenys, statybų
dalyviai,
teisėsaugos
institucijos, teismai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas
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Eil.
Nr.

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslas

Duomenų
šaltinis

Asmens duomenų kategorijos

Duomenų
subjektai

asmenys;
Duomenų
subjektas;
GR;
Viešai
prieinami
šaltiniai;
kiti teisėti
duomenų
šaltiniai
Duomenų
valdytojas
Duomenų
subjektai

Duomenų gavėjai

Asmens
duomenų
saugojimo,
ištrynimo
terminai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

ir kiti tretieji
asmenys, esant
bent vienai
Reglamento (ES)
2016/679 6
straipsnio 1 dalyje
numatytai teisėtai
asmens duomenų
teikimo ir gavimo
sąlygai
1. Vardas ir pavardė;
2. kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo
el. pašto adresas);
3. pareigos;
4. parašas ir elektroninio parašo sertifikate nurodyti
asmens duomenys (įskaitant asmens kodą), pasirašymo
data ir vieta;
5. vizų rekvizitai;
duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ir
(arba) kuriuos tvarkyti Inspekciją įpareigoja įstatymai ir
kiti teisės aktai.

Darbuotojai

Reglamento
(ES)
2016/679 6
straipsnio 1
dalies c
punktas

Sutrumpinimų reikšmės:
Reglamentas (ES) 2016/679 – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (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);
SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
VTD – Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
VMI – Valstybinė mokesčių inspekcija prie finansų ministerijos;
VPT – Viešųjų pirkimų tarnyba;
RVIS – Inspekcijos rizikos valdymo informacinė sistema;
IS ,,Avilys“ – dokumentų valdymo informacinė sistema ,,Avilys“;
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IS „Infostatyba“ – Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinė sistema „Infostatyba“ (valdytoja – Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerija, pagrindinė tvarkytoja – Inspekcija, tvarkytojai: Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijos, prisijungimo sąlygas
išduodančios institucijos, specialiuosius reikalavimus išduodančios institucijos);
NTR – Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registras;
GR – Lietuvos Respublikos gyventojų registras;
AIS – Antstolių informacinė sistema (valdytoja – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tvarkytojai: valstybės įmonė Registrų centras, asociacija
„Lietuvos antstolių rūmai“);
ANR – Administracinių nusižengimų registras (valdytoja – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija).

Pastabos:
1) Registruose ir kitose informacinėse sistemose tvarkomų asmens duomenų kategorijos, jų tvarkymo tikslai, gavimo šaltiniai, duomenų subjektai ir kita
aktuali informacija nurodyta registrų ar kitų informacinių sistemų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir
statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-502
„Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos teritorijų
planavimo dokumentų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. D1-721 „Dėl Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ ir kt.;
2) Inspekcijoje yra tvarkomi duomenų tvarkymo veiklos įrašai, juos registruojant Asmens duomenų tvarkymo įrašų registravimo žurnale. Konkrečiais
asmens duomenų tvarkymo tikslais tvarkomų asmens duomenų kategorijos nurodytos Asmens duomenų tvarkymo įrašų registravimo žurnale, kuris skelbiamas
Inspekcijos vidiniame tinklalapyje, adresu: http://vidine.vtpsi.lan/.

___________________________

