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DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų 
investicijų plėtros agentūra tvarka (toliau – Tvarka) nustato duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (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) (toliau – Reglamentas), įgyvendinimo 
uždarojoje akcinėje bendrovėje Viešųjų investicijų plėtros agentūroje (toliau – VIPA) tvarką siekiant 
užtikrinti tinkamą duomenų subjektų teisių įgyvendinimą, tame tarpe, bet tuo nepasiribojant, taikant 
skaidrumo ir atskaitomybės principus. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų 
teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir 
nuostatomis. 

3. Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi Reglamentu ir Lietuvos Respublikos 
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

4. Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

5. Tvarkoje nustatytas duomenų subjektų teisių realizavimas, kai VIPA veikia kaip duomenų 
valdytojas, įgyvendinant duomenų subjektų – asmenų, kurių asmens duomenis tvarko VIPA, teises. 

6. VIPA duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose 
rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu. 

II. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS 

PIRMASIS SKIRSNIS 

TEISĖ BŪTI INFORMUOTAM APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ 

7. Duomenų subjekto teisė būti informuotam apie VIPA atliekamą duomenų tvarkymą, 
nurodyta Reglamento 13 ir 14 straipsniuose, įgyvendinama duomenų subjektui pateikiant minėtuose 
straipsniuose nurodytą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą. 

8. Jeigu asmens duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto, informacija apie asmens 
duomenų tvarkymą duomenų subjektui pateikiama duomenų gavimo metu. 

9. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie 

šio duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama: 

9.1. per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį, 

atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes; 

9.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau 

kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba 
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9.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 
atskleidžiant duomenis pirmą kartą. 

10. Tuo atveju, jeigu duomenys renkami iš duomenų subjekto, VIPA turi teisę nepateikti 
duomenų subjektui informacijos apie duomenų tvarkymą arba pateikti ne visą informaciją, jeigu 
duomenų subjektas jau turi šią informaciją. 

11. VIPA turi teisę nepateikti arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, 
kai duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, jeigu: 

11.1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją; 

11.2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas, tam reikėtų 
neproporcingų pastangų arba kai informacijos pateikimas gali labai sukliudyti pasiekti to 
tvarkymo tikslus; 

11.3. asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės 
aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kurie taikomi VIPA ir kuriuose nustatytos 
tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės; 

11.4. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos teisės 
aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties 
prievolės. 

12. Tuo atveju, jeigu VIPA ketina toliau tvarkyti asmens duomenis kitu tikslu, nei tas, kuriuo 

asmens duomenys buvo gauti, prieš toliau tvarkydamas tuos duomenis VIPA pateikia duomenų 

subjektui informaciją apie kitą tikslą ir visą papildomą atitinkamą informaciją, nurodytą Reglamento 

14 straipsnio 2 dalyje. 

13. Duomenų subjektai apie jų duomenų tvarkymą informuojami privatumo pareiškimu 

(rekomenduojama forma priedas Nr. 2) bei kitokiais informaciniais pranešimais. 

14. Duomenų subjektai dalyvaujantys viešajame pirkime apie jų asmens duomenų tvarkymą 

yra informuojami viešojo pirkimo konkurso sąlygose (rekomenduojamos formuluotės priedas Nr.3). 

ANTRASIS SKIRSNIS 

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS 

15. Duomenų subjektas turi teisę iš VIPA gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens 
duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens 
duomenimis ir Reglamento 15 straipsnyje nurodyta informacija.. 

16. VIPA, atsižvelgdama į duomenų subjekto prašymą įgyvendinti teisę susipažinti su savo 
asmens duomenimis, gali pateikti toliau išvardintą informaciją: 

- duomenų tvarkymo tikslus; 

- atitinkamų asmens duomenų kategorijas; 

- duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti 
asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės 
organizacijos; 

- kai įmanoma, numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal 
kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis; 

- informaciją apie teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis 
ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu 
tvarkymu; teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai, www.ada.lt); 

- kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, turimą informaciją apie jų 
šaltinius; 

http://www.ada.lt/


 

 
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka ir procedūra 

Puslapis 3 iš 18 

- jei taikomas Reglamento (ES) 2016/679 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytas 
automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, pateikiama informacija apie tokio 
sprendimų priėmimo būdo taikymą ir jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę 
ir numatomas pasekmes duomenų subjektui; 

- kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, 
apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal Reglamento 46 
straipsnį. 

17. Kai duomenų subjektas prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis ir išskyrus atvejus, 
kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip, informacija pateikiama įprastai naudojama 
elektronine forma. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens 
duomenų kopija ir kita forma. 

18. Teisė gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją neįgyvendinama arba įgyvendinama ne 
pilna apimtimi, jeigu tai gali daryti neigiamą įtaką kitų asmenų teisėms arba duomenų subjektas 
nurodo, jog nepageidauja gauti tvarkomų asmens duomenų kopijos. 

19. Jeigu renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad: 

19.1. VIPA tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės 
visos informacijos duomenų subjektui pateikti, VIPA turi teisę paprašyti duomenų subjekto 
sukonkretinti pateiktą prašymą; 

19.2. tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, 
duomenų subjektui informacija turi būti pateikiama tokia apimtimi, kad nebūtų pažeistos kitų 
asmenų teisės. 

TREČIASIS SKIRNIS 

TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS 

20. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, kad 
nedelsiant, bet kokie jo tvarkomi, netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.  

21. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar 
neišsamūs, VIPA gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

22. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) 
buvo perduoti duomenų gavėjams, VIPA šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų 
neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam 
būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus. 

23. Tuo atveju, jeigu duomenų subjektas kreipiasi į VIPA siekdamas ištaisyti ar papildyti jo 
VIPA tvarkomus duomenis, kurie buvo gauti ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, VIPA nedelsdama 
perduoda informaciją apie galimai netikslius ar neišsamius duomenis tokius duomenis tvarkančiam 
duomenų valdytojui. 

24. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, VIPA turi: 
24.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pagrįstumo nustatymo, 

ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis; 
24.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, 

sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus, ir šiuos asmens duomenis 
saugoti tol, kol jie bus ištaisyti; 

24.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo 
informuoti duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;  

24.4. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoti duomenų gavėjus apie duomenų subjekto 
prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto 
duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. 
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KETVIRTASIS SKIRSNIS 

TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS 

25. Duomenų subjekto teisė prašyti ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) 
įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais. 

26. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad VIPA nedelsdama ištrintų su juo susijusius 
asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Reglamento 17 straipsnyje nurodytų priežasčių. 

27. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) 
buvo perduoti duomenų gavėjams, VIPA šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų 
neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam 
būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus. 

28. Duomenų subjektas prašyme ištrinti duomenis turi nurodyti Reglamento 17 straipsnyje 
nurodytą atitinkamą priežastį. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis gali būti 
neįgyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.   

29. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, VIPA: 

29.1. nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pagrįstumo nustatymo, 
ištrina su duomenų subjektu susijusius duomenis; 

29.2. jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdo 
duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus; 

29.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoja:  
- duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis; 
- duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu 

duomenų subjekto duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams, ir, atsižvelgdamas į turimas 
technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imasi pagrįstų veiksmų, įskaitant technines 
priemones, kad informuotų duomenis tvarkančius duomenų valdytojus, jog duomenų subjektas 
paprašė, kad tokie duomenų valdytojai ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų 
kopijas ar dublikatus. 

PENKTASIS SKIRSNIS 

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ 

30. Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VIPA su prašymu apriboti savo asmens duomenų 
tvarkymą, jeigu yra vienas iš Reglamento 18 straipsnyje nurodytų pagrindų. 

31. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais VIPA privalo įgyvendinti duomenų 
subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą. 

32. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo 
panaikinimą duomenų subjektas jo prašyme nurodytu būdu (raštu, žodžiu arba elektroninių ryšių 
priemonėmis) yra informuojamas. 

33. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas prašymas yra pagrįstas, VIPA: 

- apriboja duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą; 

- nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų 
tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoja duomenų subjektą apie jo asmens duomenų 
tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodo preliminarų laikotarpį, kurio metu bus 
apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas. 

34. Kai priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto duomenis, 
VIPA, prieš panaikindama apribojimą, raštu informuoja duomenų subjektą. 
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ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ 

35. Duomenų subjektas Reglamento 20 straipsnyje nurodyta apimtimi ir sąlygomis turi teisę 
gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai 
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų 
valdytojui.  

36. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, 
kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. 

37. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar 
pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui. 

38. Tam, kad būtų įgyvendintas duomenų subjekto prašymas, turi būti visos Reglamento 20 
straipsnyje nurodytos sąlygos, ir jei reikia, VIPA turi teisę paprašyti duomenų subjekto papildomos 
informacijos. 

39. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas pagrįstas ir duomenų gavėjas gali 
priimti duomenis VIPA pasiūlytu formatu, raštu suderinus su duomenų subjektu duomenų perdavimo 
saugumą užtikrinančias priemones, prašomi perkelti duomenys pateikiami atsakyme nurodytais 
terminais: 

39.1. duomenų subjektui; 

39.2. kitam duomenų valdytojui, jeigu: 

- duomenų subjektas prašyme nurodo, kad VIPA duomenis turėtų persiųsti kitam 
duomenų valdytojui; ir 

- yra techninės galimybės pateikti duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui. 

38. Jeigu duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas 
duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, VIPA nevertina, ar 
duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą 
gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens 
duomenų saugumo priemones. VIPA neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį 
tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas duomenų subjekto prašymu. 

39. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai 
ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją VIPA dėl teisės 
reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo. 

SEPTINTASIS SKIRSNIS 

TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU 

40. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisę bet kuriuo 

metu nesutikti, kad VIPA tvarkytų jo asmens duomenis, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 

Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e) arba f) punktus, įskaitant profiliavimą. 

41. Apie duomenų subjekto teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu VIPA  informuoja: 

41.1. VIPA interneto svetainėje www.vipa.lt skiltyje „Duomenų sauga“;  

41.2. tokiu pačiu būdu, kuriuo pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą pagal 

Reglamento 13 ir 14 straipsnius. 

42. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas 

atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas 

asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu 

asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba nėra 

Reglamento 21 straipsnyje numatytų sąlygų ar pagrindų tokiai teisei įgyvendinti. Duomenų subjektas 

http://www.vipa.lt/
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apie teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu yra informuojamas Sutikimo dėl asmens duomenų 

tvarkymo formoje (rekomenduojama forma priedas Nr. 4). 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS 

TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ TVARKYMU, 

ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS 

43. Duomenų tvarkymas automatiniu būdu – duomenų tvarkymo veiksmai, atliekami 
elektroninėmis priemonėmis (kompiuteriais, telefonais, vaizdo registratoriais, fotoaparatais, 
diktofonais ir t. t.), o profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas asmens duomenų tvarkymas, 
kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius 
aspektus (mokumo vertinimas ir pan.). 

44. Duomenų subjektas turi Reglamento 22 straipsnyje įtvirtintą teisę reikalauti, kad jam 
nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas 
sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį. 

45. VIPA kaip duomenų valdytoja nepriima tik automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų 
sprendimų, todėl ši teisė nėra įgyvendinama duomenų valdytojo atliekamo duomenų tvarkymo 
atžvilgiu.  

  

III. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS  
 

46. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto teises, gali 

asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu pateikti VIPA prašymą (rekomenduojama forma 

1 priede). Prašymas gali būti pateikiamas: 

46.1. raštu ar žodžiu, tiesiogiai atvykus į VIPA arba siunčiant paštu, adresu: Gedimino pr. 18 

/ Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva; 

46.2. elektroniniu paštu siunčiant laišką elektroninio pašto adresu dap@vipa.lt. 

47. Duomenų subjekto Prašymas turi būti duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti 
nurodytas duomenų subjekto vardas ir pavardė, informacija apie tai, kokią duomenų subjekto teisę 
ir kokia apimtimi pageidauja įgyvendinti, kita duomenims pateikti reikalinga informacija (pavyzdžiui, 
sutarties su VIPA identifikacinis Nr., VIPA suteiktas numeris, ar pan.) ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys 
ryšiui palaikyti, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.  

48. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas (ar jo įgaliotas atstovas) privalo patvirtinti 
savo tapatybę: 

48.1. kai Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į VIPA – pateikiant galiojantį asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą. VIPA turi teisę užsirašyti tapatybę patvirtinančio dokumento 
duomenis, kiek tai būtina pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus; 

48.2. kai Prašymas pateikimas elektroniniu būdu siunčiant el. paštu, šį prašymą reikia 
pasirašyti elektroniniu parašu.; 

48.3. kai Prašymas siunčiamas paštu – pridedant notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka patvirtintą Prašymą teikiančiojo asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją. 

49. Elektroniniu būdu Prašymas pateikiamas taip, kad būtų galima: 

49.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą ir turinį; 

49.2. atverti ir apdoroti jį elektroninių dokumentų valdymo sistemos arba kitomis VIPA 
naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis; 

49.3. identifikuoti elektroninį prašymą pateikusį ir elektroniniu parašu pasirašiusį asmenį.  

50. VIPA turi teisę identifikuoti duomenų subjekto tapatybę ir kitokiais būdais nei įvardinta 
ankstesniuose punktuose, jeigu jie yra įmanomi bei atitinka Reglamento reikalavimus. 

mailto:dap@vipa.lt
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51. Duomenų subjektas savo teises turi teisę įgyvendinti pats arba per įstatymų nustatyta 
tvarka įgaliotą atstovą. Prašymą VIPA paduodantis asmens atstovas arba atstovas, kuris kreipiasi į 
VIPA atstovaujamo asmens vardu, pateikdamas prašymą, turi pateikti ir Lietuvos Respublikos teisės 
aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą. VIPA pasilieka atstovavimą 
patvirtinančio dokumento kopiją, kiek tai būtina pagal taikytinų teisės aktų reikalavimus. 

52. Jeigu duomenų subjektas nepateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento bei nėra 
kitų būdų kaip identifikuoti duomenų subjektą, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši 
nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų 
tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. 

53. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas 
kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios 
leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų 
subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 
straipsnius. 

54. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas VIPA gali paprašyti 
pateikti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti. 

 

IV. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS 

55. VIPA, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo 
gavimo jį išnagrinėja ir pateikia duomenų subjektui informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi 
pagal gautą prašymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant 
į prašymų sudėtingumą ir skaičių. VIPA per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja duomenų 
subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant jo priežastis. 

56. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu duomenų subjektas ar kitas prašymą pateikęs asmuo jį 
patikslina (papildo) arba suformuluoja iš esmės naują prašymą, nagrinėjimo terminas skaičiuojamas 
nuo patikslinto (papildyto) prašymo gavimo dienos. 

57. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis 
nenagrinėjamas ir duomenų subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis. 

58. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos 
Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas. 

59. Jeigu duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, arba 
prieštarauja teisės aktų reikalavimams, VIPA turi teisę atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį prašymą. 
VIPA pateikdama atsisakymą imtis veiksmų pagal prašymą privalo raštu nurodyti atsisakymo motyvus 
bei informuoti duomenų subjektą apie duomenų subjekto turimą teisę pateikti skundą Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

60. Duomenų subjektų teisės ir visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus atliekami ir 
informacija teikiama nemokamai, išskyrus teisės aktų numatytas išimtis. 

61. VIPA veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti pats 
arba įgalioti atstovą arba įstaigą ar, atitinkančią Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, Valstybinei 
duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, interneto 
svetainė www.ada.lt,  taip pat, teisės aktų nustatyta tvarka atitinkamam Lietuvos Respublikoje 
esančiam teismui. 

62. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, 
duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į atitinkamą 
teismą Lietuvos Respublikoje. 
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VI. PRIEDAI 

1 priedas: Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es); 

2 priedas: VIPA privatumo pareiškimas apie asmens duomenų tvarkymą; 

3 priedas: Formuluotės tekstų skirtų pateikti duomenų subjektams dalyvaujantiems viešajame 

pirkime; 

4 priedas: Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo. 
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1 priedas 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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) (toliau – Reglamentas) suteikia duomenų subjektui teisę įgyvendinti savo duomenų subjekto teises. 

Ši duomenų subjekto prašymo forma yra skirta padėti duomenų subjektui įgyvendinti jo teises, taip pat, uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai, kaip duomenų 

valdytojui, surasti Jūsų asmens duomenis. Ši duomenų subjekto prašymo forma yra tik rekomendacinio pobūdžio, duomenų subjektas  turi teisę pateikti ir pasirinktos laisvos formos 

prašymą. 

Šiuo prašymu prašoma informacija arba informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, Jums bus pateikta arba veiksmai bus atlikti per 1 mėnesį nuo šio prašymo gavimo dienos. 

Tas laikotarpis prireikus galės būti pratęstas ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir skaičių, tačiau tokiu atveju apie tokį pratęsimą, kartu pateikiant 

vėlavimo priežastis, Jūs būsite informuoti per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. 

Gavus šį prašymą, turės būti nustatoma Jūsų kaip duomenų subjekto tapatybė, siekiant, kad informacija apie duomenų tvarkymą nebūtų teikiama pašaliniams asmenims, kurie neturi 

teisės su ja susipažinti bei Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomą informaciją, reikalingą prašymui išspręsti ar įvykdyti. Šiame prašyme pateikti asmens duomenys bus naudojami šio 

prašymo nagrinėjimo, atsakymo į prašymą pateikimo ir (ar) atitinkamų veiksmų įvykdymo pagal prašymą tikslais, taip pat, archyvavimo ir duomenų apie asmens duomenų tvarkymą 

saugojimo tikslu. 

Jeigu turite klausimų dėl prašymo pildymo ir (ar) duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos ar procedūros galite kreiptis į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 

agentūra asmens duomenų apsaugos pareigūną el. p. dap@vipa.lt.  

 

______________________________________________________ 

(duomenų subjekto vardas, pavardė) 

 

Uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūrai 

Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2 

LT-01103 Vilnius, Lietuva 

El. p. dap@vipa.lt  

DUOMENŲ SUBJEKTO PRAŠYMAS 

ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES) 

 

______________________ 

(data, vieta) 

 

1. Duomenys apie duomenų subjektą 

Žemiau galite įrašyti duomenis, kurie Jums yra žinomi ir kurie galėtų padėti atpažinti duomenų 

subjektą bei pateikti prašomą informaciją ar susisiekti dėl papildomos informacijos, jeigu tokia būtų 

būtina, prašymui išnagrinėti ar įvykdyti: 

Gimimo data  

Kita informacija (sutarties numeris, ar 

pan.) 

 

  

2. Duomenys apie duomenų subjekto atstovą  

Pildoma tik jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto įgaliotas atstovas. 

mailto:dap@vipa.lt
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Vardas  

Pavardė  

Atstovavimo pagrindas  

Kita informacija (sutarties numeris, ar 

pan.) 

 

 

3. Duomenų subjekto prašymas 

Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es): 

(Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu): 

 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 

 Teisę į duomenų perkeliamumą 

 Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu 

 Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant 

profiliavimą, grindžiamas sprendimas. 

Prašymo turinys 

Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai 

įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite, kokių 

konkrečiai duomenų (pavyzdžiui, 2018 m. x mėn. x d. elektroninio pašto laiško kopiją, 2018 m. x mėn. 

x d. vaizdo įrašą (x val. x min. – x val. x min.) kopiją pageidaujate gauti; jeigu norite ištaisyti 

duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu nesutinkate, kad 

būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, tuomet nurodykite argumentus, kuriais grindžiate savo 

nesutikimą, nurodykite dėl kokio konkrečiai duomenų tvarkymo nesutinkate; jeigu kreipiatės dėl 

teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, prašome nurodyti, kokių duomenų atžvilgiu šią teisę 

pageidaujate įgyvendinti, ar pageidaujate juos perkelti į savo įrenginį ar kitam duomenų valdytojui, 

jeigu pastarajam, tuomet  nurodykite kokiam): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Atsakymo į prašymą gavimo būdas 

Pažymėkite X kokiu būdu pageidaujate gauti atsakymą į šį prašymą, ir jeigu reikia – įrašykite: 
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 Registruotu paštu 
adresu:____________________________________________________________________; 

 El. paštu adresu: 
___________________________________________________________________________; 

 Asmeniškai atsiimant atvykus į Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūrą 
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva; 

 Telefonu: 
__________________________________________________________________________. 

 

PRIDEDAMA1:  
1. __________________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

VIPA (PILDO TIK VIPA DARBUOTOJAS) 

VIPA darbuotojo, priėmusio šį 

prašymą,  

vardas ir pavardė 

 

Prašymo gavimo būdas  

Parašas  

Data  

Duomenų subjekto tapatybei 

nustatyti duomenų subjektas 

pateikė asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą 

(pažymėti, ir jeigu reikia – įrašyti): 

 Asmens tapatybės kortelę; 

 Pasą; 

 Kitą dokumentą: 

____________________________________________________ 

Tapatybės dokumento numeris  

Į prašymą atsakyta: 

Data  

Atsakymo pateikimo būdas arba 

kita informacija 

 

Darbuotojo vardas ir pavardė  

Parašas  

 

 
1 Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro ar kita 
teisės aktų nustatyta tvarka. 
Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių 
duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. 
Jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas, kartu turi būti pridedamas atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas 
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2 priedas  
Taikoma nuo 2020-08-06 

 
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠJŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA 

PRIVATUMO PAREIŠKIMAS DUOMENŲ SUBJEKTAMS 
APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 

Šiame privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai, kaip 
Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens 
kodas 303039520, registruotos buveinės adresas Lukiškių g. 2, Vilnius, veiklos vykdymo adresas 
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva, el. pašto adresas info@vipa.lt (toliau – 
VIPA) tvarko asmens duomenis.  

Pranešimo nuostatos yra taikomos fiziniams asmenims (toliau – Duomenų subjektas), kurių 
asmens duomenis tvarko VIPA: 

1) klientams, įskaitant, bet neapsiribojant, įgaliotus atstovus pagal pavedimą ar įstatymą bei 
naudos gavėjus pagal paskolos sutartis, kurie naudojasi, naudojosi, yra išreiškę ketinimą naudotis 
arba yra kaip nors kitaip susiję su VIPA teikiamomis paslaugomis;  

2) asmenims, kurie kreipiasi į VIPA teikdami paraiškas, prašymus, reikalavimus tiesiogiai arba 
nuotolinio ryšio priemonėmis, įskaitant telefonu, el. paštu ir kt.;  

3) asmenims, kurie lankosi VIPA interneto svetainėje ir (ar) naudojasi specializuota duomenų 
mainų erdve; 

4) buvusiems, esamiems ir potencialiems VIPA darbuotojams; 
5) kitiems asmenims, kurių duomenis VIPA gavo vykdant sutartį, su kuriais VIPA sieja sutartiniai 

santykiai (ar asmuo yra šalies atstovu, įgaliotiniu sutarties vykdymui, ar kontaktiniu asmeniu ar pan.); 
6) teikiant finansines paslaugas, įgyvendinant ir administruojant finansines priemones, skirtas 

viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros bei viešųjų paslaugų modernizavimui, kai 
tokius duomenis tvarkyti VIPA įpareigoja teisės aktai ir (ar) yra kitų teisinių pagrindų tokių duomenų 
tvarkymui. 

Šiame Pranešime pateikiame pagrindines asmens duomenų tvarkymo nuostatas. Detali 
informacija apie tai, kaip VIPA tvarko asmens duomenis yra pateikiama VIPA sutartyse, kituose 
dokumentuose ir (ar) tiesiogiai duomenų subjektui (jo įgaliotam atstovui pagal įstatymą ar pavedimą), 
interneto svetainėje www.vipa.lt, elektroninių ryšių priemonėmis (telefonu, el. paštu, kt.), skelbiant 
viešai kitomis formomis. Atnaujinta ir (ar) papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą 
skelbiama interneto svetainėje www.vipa.lt, taip pat, papildomai gali būti pateikta ir kitais būdais – 
pateikiant papildytą Pranešimą Duomenų subjektams paštu, el. paštu, paskelbiant spaudoje ir/ar kt. 

 

Duomenų apsaugos pareigūnas. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų apsauga ir 
(ar) turint klausimų, pasiūlymų, pastabų, nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo VIPA, taip pat, 
siekiant gauti daugiau informacijos, nei pateikta Pranešime ir (ar) www.vipa.lt, galite kreiptis į mūsų 
duomenų apsaugos pareigūną, kuris Jums suteiks visą pageidaujamą informaciją:  

• Mindaugas Valančius, el. pašto adresas dap@vipa.lt, siunčiant korespondenciją su prierašu 
„Asmens duomenų apsaugos klausimai“ adresu Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra, Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius.  

 
Duomenų tvarkymo tikslai. VIPA tvarko tokią informaciją apie Jus (Jūsų asmens duomenis), 

kokia yra reikalinga šiems pagrindiniams tikslams: 
1) tinkamai Jus identifikuoti ir palaikyti dalykinius santykius tvarkoma ši informacija: vardas ir 

pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento kopija, kontaktinė informacija 
(gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir pan.) bei kiti 
duomenys; 

mailto:info@vipa.lt
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2) suteikti Jums finansines paslaugas – pagal teisės aktų reikalavimus, tinkamai ir kokybiškai. 
Priklausomai nuo finansinės paslaugos renkama tokia papildoma informacija: informacija apie 
nuosavybės teisę į tam tikrą nekilnojamąjį turtą (daugiabučio namo, kurį siekiama atnaujinti 
(renovuoti) lengvatine paskola), informacija apie įsiskolinimus komunalinių paslaugų teikėjams, teisę 
į paramą (būsto šildymo kompensaciją ir pan.) ir kiti duomenys; 

3) administruoti atsiskaitymus ir valdyti įsiskolinimus, jeigu tokių būtų, įvertinti Jūsų mokumą, 
kreditingumą, įsipareigojimų vykdymo riziką ir, jeigu būsite įsiskolinęs, valdyti Jūsų įsiskolinimą, 
renkama apie Jus tokia informacija: informacija apie (ne)kilnojamąjį turtą bei teisės į jį, esamų arba 
buvusių finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų rūšys ir sumos, vykdymo terminai, duomenys apie 
šių įsipareigojimų vykdymą ir kita informacija; 

4) užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui renkama tokia informacija apie Jus: 
asmens dokumento kopija, mokesčių mokėtojo kodas, pilietybė, informacija dėl rizikos kategorijos, 
kuriai priskiriame klientą pagal produktų, paslaugų ir (arba) operacijų riziką, politinės pažiūros 
(tikriname, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo); 

5) užtikrinti Jūsų aptarnavimo kokybę ir duomenų apsaugą, įrašant pokalbius telefonu 
skambinant į VIPA bendraisiais telefono numeriais apie Jus renkama tokia informacija: pokalbių 
telefonu įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys; 

6) vykdyti VIPA taikytinas teisines prievoles renkama informacija apie jus kaip darbuotoją ir 
(ar) reikalinga darbo sutarties tinkamam vykdymui, ir kt.; 

7) ginti ir saugoti VIPA teises ir interesus – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar išieškant 
skolas, renkama tokia informacija: visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų 
priedai, įsiskolinimo dydis, Jūsų ar trečiųjų asmenų (pvz., notarų, antstolių, advokatų, paveldėtojų, 
sutuoktinių ir pan.) siųsti ar pateikti dokumentai bei jų priedai, procesiniai dokumentai, kuriuose yra 
Jūsų asmens duomenų; 

8) vykdant funkcijas, susijusias su Vyriausybės patvirtintų programų vykdymu, įskaitant, bet 
neapsiribojant, konsultuojant daugiabučių namų modernizavimo atnaujinimo ir (ar) kitų programų 
dalyvius (kaip daugiabučio namo ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų patalpų 
valdytojus, programų įgyvendintojus ir (ar) vykdytojus); 

9) administruojant ir (ar) teikiant valstybės paramą ir (ar) pagalbą, įskaitant, fondus ir (ar) 
fondų fondus; 

10) įgyvendinant VIPA teises ir (ar) pareigas darbo ir (ar) su darbo ar profesinės srities klausimais 
(profesine patirtimi ir kt.) susijusiose srityse; 

11) vidaus administravimo, archyvavimo tikslais. 

Visais aukščiau paminėtais atvejais VIPA tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai būtina ir 
reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens 
duomenų apsaugos reikalavimus. 

 

Duomenų tvarkymo pagrindai. VIPA tvarko Jūsų duomenis, laikydamasi Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamiesi šiais 
teisiniais pagrindais: 

1) Jūsų duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti sutartį, arba siekiant 
imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš sutarties kylančiomis 
teisėmis (pvz., suteikdami paskolas daugiabučių namų modernizavimui (atnaujinimui), atlikdami 
mokėjimo operacijas, pavedimus, atnaujindami duomenis apie Jus, ir pan.) (BDAR  6 str. 1 d. b) p.); 

2) siekiant teisėtų VIPA ir (arba) trečiųjų šalių, kuriems teikiami Jūsų duomenys, interesų 
(BDAR 6 str. 1 d. f) p.); 

3) kai duomenis būtina tvarkyti įvykdant VIPA taikomas teisines prievoles (BDAR 6 str. 1 d. c) 
p.) arba įgyvendinant pavestas funkcijas, užtikrinant viešąjį interesą (BDAR 6 str. 1 d. e) p.), t. y., 
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kai taikomi įvairūs teisiniai įpareigojimai numatyti teisės aktuose, kuriuos privalome vykdyti, pvz., 
užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir 
teroristų finansavimo prevencijos įstatymą, tinkamai įvertinti paraiškas dėl lengvatinių paskolų 
suteikimo dėl daugiabučių namų modernizavimo (atnaujinimo) ir (ar) ir kt., tinkamai vykdyti kituose 
teisės aktuose numatytas prievoles; 

4) remdamiesi Jūsų duotu sutikimu (rekomenduojama forma pateikta vipa.lt puslapyje), t. y. 
tvarkome tiek, kiek Jūs leidote mums pateikdami sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis konkrečiais 
tikslais, pvz., tvarkyti tam tikru tikslu tam tikrus Jūsų asmens duomenis (tuo atveju, jeigu duomenis 
tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu) (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 

 

Pagrindinės tvarkomų asmens duomenų kategorijos. Pagrindinės asmens duomenų kategorijos 
ir duomenys, kuriuos tvarko VIPA aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:  

1) tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.  

2) kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.  

3) duomenys, susiję su VIPA paslaugų teikimu, sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu – 
informacija apie teikiamas paslaugas, sutarčių duomenys, užsakymo ir vartojimo duomenys, 
duomenys, kuriuose VIPA gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio 
priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu), kt. 

4) mokėjimų duomenys – mokėtinos sumos, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, kt.  

5) garso įrašų duomenys – garso įrašų duomenys užfiksuoti su asmenimis bendraujant telefonu, 
kt.  

6) slapukų duomenys – informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens 
pomėgius, jo elgesį VIPA interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnė informacija 
skiltyje „Slapukai ir jų naudojimas“).  

7) kiti duomenys, kuriuos VIPA tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais 
pagrindais. 

 
Duomenų šaltiniai. VIPA tvarko asmens duomenis, kuriuos gauna tiesiai iš Jūsų (įgaliotų Jūsų 

atstovų pagal pavedimą ar įstatymą), iš Jūsų veiklos, Jums naudojantis mūsų paslaugomis, ir (ar) kai 
tai leidžia teisės aktai ir kai tas būtina laikantis teisės aktų reikalavimų, renka ir gauna informaciją 
apie Jus iš išorės šaltinių, tokių kaip: 

1) Viešų registrų ir informacinių sistemų (kaip VĮ „Registrų centras“, kt.); 

2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos; 

3) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos; 

4) antstolių, notarų, teismų, kitų teisėsaugos institucijų; 

5) institucijų ir įstaigų (savivaldybių, kt.); 

6) juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, steigėjas, 
akcininkas, dalyvis ir pan.); 

7) ir kitų. 

Duomenų gavėjai. VIPA tvarkomus Jūsų asmens duomenis gali gauti: 

1) Asmenys, vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių 
analitikos, audito, viešųjų pirkimų organizavimo funkcijas; 

2) Informacinių sistemų, kurias VIPA naudoja santykių su Partneriu valdymu, informacijos 
mainams, teikėjai ir prižiūrėtojai; 
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3) Valstybinė mokesčių inspekcija; 

4) kitos institucijos ir įstaigos, kiti juridiniai ir (ar) fiziniai asmenys, kuriems VIPA turi teisės 
aktuose numatytą teisinę prievolę ar teisinį pagrindą tokius duomenis pateikti. 

 
VIPA neperduoda Jūsų asmens duomenų už Europos Sąjungos ir (ar) Europos ekonominės erdvės 

ribų. Esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už 
minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos:  

1) duomenys perduodami Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) bendrovei, kuri laikosi „Privatumo 
skydo“ (angl. Privacy shield) principų;  

2) VIPA su duomenų gavėjais yra sudaręs duomenų perdavimo sutartį pagal Europos Komisijos 
patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, BDAR reikalavimus;  

3) duomenų gavėjas priklauso valstybei, kuri yra įtraukta į Europos Komisijos valstybių, kurios 
užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį, sąrašą. 

 

Duomenų saugojimo laikotarpis. Duomenys saugomi visą sutarties ir (ar) bendradarbiavimo 
laikotarpį, taip pat, 10 metų po bendradarbiavimo ar sutarties pabaigos. Jeigu įstatymas nenumato 
privalomo saugojimo termino, ir tokių duomenų saugojimui ilgesnį laikotarpį nėra teisinio pagrindo, 
Jūsų asmens duomenys sunaikinami nė vėliau kaip po 1 kalendorinių metų nuo tokių duomenų gavimo 
dienos. 

 

Duomenų subjekto teisės. Jūs kaip duomenų subjektas turite teisės aktuose (įskaitant, bet 
neapsiribojant BDAR) numatytas teises. Siekiant supažindinti Jus su pagrindinėmis Jūsų teisėmis 
žemiau pateikiame informaciją, tačiau rekomenduojame susipažinti ir su pačiais teisės aktais, o kilus 
klausimų – susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu. Jūs kaip duomenų subjektas, turite šias 
pagrindines teises, įtvirtintas BDAR, susijusias su asmens duomenimis: 

1) teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes saugome; 

2) teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis, kuriuos mes saugome;  

3) teisę paprašyti, kad mes pašalintume Jūsų duomenis; 

4) teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą; 

5) teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; 

6) teisę į duomenų perkeliamumą; 

7) teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai); 

8) teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, jeigu toks buvo duotas; 

9) kitas teisės aktuose numatytas teises. 

Visos duomenų subjekto teisės VIPA įgyvendinamos neatlygintinai, t.y. nemokamai.  
Jei norite pasinaudoti savo teisėmis arba iškilus klausimams, rašykite mūsų duomenų apsaugos 

pareigūnui el. paštu dap@vipa.lt ir (ar) skyriuje “Duomenų apsaugos pareigūnas” pateiktais 
kontaktais. Daugiau informacijos, taip pat, galite rasti mūsų interneto svetainėje www.vipa.lt 
paspaudę “Duomenų sauga”.  

 

Atsakymų į Jūsų prašymus pateikimo terminai. VIPA ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų 
prašymo gavimo (rekomenduojama forma pateikta vipa.lt puslapyje), pateiks (net ir esant neigiamam 
atsakymui) informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės, gavę Jūsų prašymą dėl teisių įgyvendinimo, 
arba nurodysime veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus 
gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. VIPA gali 
atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo, jei prašymas yra akivaizdžiai 
nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais. 

mailto:dap@vipa.lt
http://www.vipa.lt/
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3 priedas 

TEKSTAI, SKIRTI PATEIKTI DUOMENŲ SUBJEKTAMS, DALYVAUJANTIEMS VIEŠAJAME PIRKIME 
 

Tekstas, skirtas pateikti fiziniams asmenims, dalyvaujantiems viešajame pirkime 

(galima įtraukti tiek į viešojo pirkimo dokumentus, tiek naudoti kaip atskirą formą, kaip 

atrodytų patogiau): 
 

Atsižvelgdami į tai, kad dalyvaudamas viešajame pirkime pateikiate mums savo asmens duomenis, o 

ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas) reikalauja visiems fiziniams 

asmenims, kurių asmens duomenis tvarkome, pateikti pagal Reglamentą privalomą informaciją, 

informuojame Jus, kad: 

 

1. Duomenų valdytojas, tvarkantis Jūsų asmens duomenis, yra uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų 

investicijų plėtros agentūra, juridinio asmens kodas 303039520, registracijos adresas Lukiškių 

g. 2, Vilnius, Lietuva, veiklos vykdymo adresas - Jogailos g. 2, Vilnius. 

 

2. Jūsų asmens duomenų, kuriuos pateikėte arba mums pateiksite, tvarkymo tikslas yra viešojo 

pirkimo vykdymas, o pagrindas – Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutarties 

sudarymas ir vykdymas) bei Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisės aktuose 

numatytų pareigų vykdymas). Neturėdami Jūsų pateiktų asmens duomenų negalėtume 

organizuoti viešojo pirkimo, taip pat negalėtume laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų, 

susijusių su sutarties vykdymu. 

 

3. Atsižvelgiant į bendrąjį senaties terminą, per kurį gali kilti ginčas, Jūsų asmens duomenis 

saugosime 10 metų nuo sutarties pasibaigimo momento. 

 

4. Prieigą prie Jūsų asmens duomenų galime suteikti IT, serverio, pašto paslaugas teikiančioms 

bendrovėms, taip pat audito ir buhalterijos bendrovėms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ir 

kitoms valstybės institucijoms, advokatams, teisininkams, skolų išieškojimo bendrovėms, 

konsultantams [jeigu reiktų, papildykite]. Sudarydami prieigą duomenų tvarkytojams prie 

Jūsų asmens duomenų įpareigosime juos Jūsų asmens duomenis tvarkyti tik tiek, kiek tai 

reikalinga paslaugai suteikti ar kitokiam teisėtam tikslui pasiekti, taip pat užtikrinti asmens 

duomenų konfidencialumą. 

 

5. Jūsų asmens duomenis galime gauti iš šių šaltinių: [įvardinti šaltinius ir asmens duomenis, 

kurie gali būti gaunami iš šių šaltinių, arba panaikinti šį punktą, jeigu duomenys iš kitų šaltinių 

nebūtų renkami]. 

 

6. Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo 

duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens 

duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis 

sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę 

prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę 

pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 

7. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys, kuriais galite kreiptis dėl savo duomenų 

subjekto teisių įgyvendinimo ar kitokiais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais 

– el. pašto adresas dap@vipa.lt. 
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Tekstas, skirtas viešajame pirkime dalyvaujantiems juridiniams asmenims: 

 

Viešųjų pirkimų dalyvis, prieš pateikdamas perkančiai organizacijai savo atstovų, kontaktinių asmenų, 

taip pat kitokių darbuotojų ir kitų fizinių asmenų asmens duomenis, privalo šiems asmenims pateikti 

pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 privalomą informaciją apie jų asmens 

duomenų perdavimą ir kitokį su dalyvavimu viešajame pirkime susijusį tvarkymą, įskaitant, bet 

neapsiribojant informaciją apie duomenų perdavimo tikslą, gavėją, pagrindą, duomenų subjekto 

teises, saugojimo terminą. 
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4 priedas 

Uždarajai akcinei bendrovei Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 
 

_______________________________ 
(Data ir vieta) 

 
Aš, _________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data,) 

_____________________________________________________________________________________ 
(gyvenamosios vietos adresas) 

S U T I N K U, kad duomenų valdytojas -  Uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros 
agentūra, juridinio asmens kodas 303039520, el. paštas info@vipa.lt, veiklos vykdymo adresas 
Gedimino pr. 18 / Jogailos g. 2, LT-01103 Vilnius, Lietuva (toliau – VIPA), tvarkytų šiuos mano asmens 
duomenis1: 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(įrašyti) 

šiais tikslais (-u):  
______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(įrašyti) 

Taip pat, kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis bei juos 

tvarkytų:_____________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
(įrašyti) 

Tvarkomi duomenys bus saugomi 6 (šešerius) kalendorinius metus nuo sutikimo gavimo momento 
šiame sutikime nurodytais tikslais. 

Suprantu, kad turiu teisę bet kada atsisakyti nuo tokio duomenų tvarkymo.  

Esu informuotas (a), kad galiu bet kuriuo metu atšaukti aukščiau duotą sutikimą dėl savo asmens 
duomenų tvarkymo, pateikęs tokį savo prašymą VIPA el. paštu dap@vipa.lt, temos („Subject“) 
laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir pateikęs apie tai prašymą. Esu informuotas, kad dėl papildomos 
informacijos ar savo teisių įgyvendinimo, be kita ko, informaciją galiu rasti www.vipa.lt ir (ar) ji man 
pateikus tokį prašymą gali būti pateikta asmeniškai VIPA. 

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15, 16, 
17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka turiu teisę: 
1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo asmens 
duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti 
mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir kitų asmens 
duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi mano 
asmens duomenys; 5) pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai). 

 
         

 1Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti 
tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant 
vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialiųjų kategorijų 

asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.  

(vardas, pavardė)  (parašas) 

mailto:info@vipa.lt
mailto:dap@vipa.lt
http://www.vipa.lt/

