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DARBUOTOJŲ, KOLEGIALIŲ PRIEŽIŪROS IR VALDYMO ORGANŲ NARIŲ ASMENS DUOMENŲ 
TVARKYMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato UAB 
„Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ (toliau – VIPA) darbuotojų bei fizinių asmenų, paskirtų 
(išrinktų) į VIPA kolegialius priežiūros ir valdymo organus bei kandidatų asmens duomenų tvarkymo 
ir apsaugos reikalavimus, procedūras, asmens duomenų tvarkymo tikslus ir pagrindą, duomenų 
subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką.  

2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos (toliau – LR) norminiais teisės aktais.  

3. VIPA yra asmens duomenų, surinktų vidaus administravimo ir valdymo veikloje, duomenų 
valdytojas. 

4. VIPA asmens duomenis valdo vadovaudamasi VIPA Asmens duomenų saugos ir tvarkymo 
politikoje nurodytais principais, nustatytais tikslais, pagrindais ir apimtimi bei užtikrina ten 
nurodytas teises, duomenų saugojimo terminus.  

5. VIPA darbuotojų, kandidatų į darbuotojus bei priežiūros ir valdymo organų narių asmens 
duomenų tvarkymo tikslai, tvarkomi asmens duomenys, duomenų šaltiniai ir duomenų gavėjai bei 
duomenų saugojimo terminai yra numatyti asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašų registre. 

6. Šiame Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos: 

6.1. Asmens duomenys – bet kuri darbuotojų ir fizinių asmenų, paskirtų (išrinktų) į VIPA 
kolegialius priežiūros ir valdymo organus, informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų 
subjektu, kurio tapatybė yra žinoma ar gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta 
pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas ar keli asmeniui būdingi fizinio, 
psichologinio, ekonominio, socialinio pobūdžio požymiai.  

6.2. Duomenų teikimas – asmens duomenų pranešimas ar atskleidimas padarant juos 
prieinamus tretiesiems asmenims. 

6.3. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: 
rinkimas, fiksavimas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, keitimas (papildymas ar 
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, naikinimas bei kitos operacijos ar veiksmai.  

6.4. Sutikimas – savanoriškas bet kokios rašytinės formos duomenų subjekto valios 
pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu (pavyzdinės formos 1 ir 2 
priedai).  

6.5. Trečiasis asmuo – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam yra ar gali būti perduodami 
asmens duomenys.  

6.6. Vidaus administravimas ir valdymas – veikla, kuria užtikrinamas VIPA tinkamas 
savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, esamų ir buvusių 
darbuotojų informacijos valdymas, materialinių išteklių valdymas).  

6.7. Darbuotojas – bet kuris fizinis asmuo, darbo santykiais susijęs su VIPA. 

6.8. Kolegialaus priežiūros ir valdymo organo narys – bet kuris fizinis asmuo, paskirtas 
(išrinktas) į kolegialius VIPA priežiūros ir valdymo organus – stebėtojų tarybą ir valdybą.  
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6.9. Kandidatas – bet kuris fizinis asmuo, kuris savanoriškai pretenduoja į darbo vietą VIPA 
ar siekia užimti pareigas kolegialiuose priežiūros ir valdymo organuose. 

6.10. Duomenų subjektas – darbuotojas, kolegialaus priežiūros ir valdymo organo narys, 
kandidatas. 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRIBOJIMAI 

7. Draudžiama tvarkyti kandidatų, pretenduojančių eiti pareigas arba dirbti darbus, ir 
darbuotojų ypatingus asmens duomenis bei asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius 
ir nusikalstamas veikas arba susijusias saugumo priemones, išskyrus tuos atvejus, kai šie asmens 
duomenys būtini patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti 
arba darbams dirbti, taip pat išskyrus kitus teisės aktų numatytus atvejus. 

8. VIPA tvarko tik tuos kandidatų, pretenduojančių eiti pareigas arba dirbti darbus, asmens 
duomenis, kurie susiję su šio asmens kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis 
savybėmis, išskyrus įstatymuose nurodytus atvejus.  

9. VIPA gali rinkti kandidatų asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais 
gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis, iš kandidato esamo darbdavio – prieš tai paprašiusi kandidato 
sutikimo raštu, elektroniniu paštu arba kitokiu būdu, leidžiančiu išsaugoti įrodymus apie sutikimo 
gavimą. 

10. Jei nėra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, VIPA negali daryti ir saugoti 
atrinktų kandidatų bei darbuotojų dokumentų kopijų. Patikrinus duomenų teisingumą, duomenys 
perkeliami į VIPA personalo sistemą, dokumentų kopijų nedarant. 

11. VIPA darbuotojų nepilnamečių vaikų skaičius, nepilnamečių vaikų vardas, pavardė, 
amžius, informacija, esanti vaiko gimimo pažymėjime yra patikrinama ir perkeliama į VIPA 
personalo sistemą, jei darbuotojas pateikia tokią informaciją ir nori pasinaudoti papildomu poilsio 
laiku, kuris priklauso pagal Darbo kodeksą. 

12. Jeigu VIPA darbuotojai nori pateikti savo šeimos narių ar kitų susijusių asmenų duomenis 
nelaimės atvejams ar kitais tikslais, VIPA darbuotojai prieš teikdami tokių asmenų duomenis 
privalo informuoti šiuos asmenis apie jų asmens duomenų tvarkymą (pateikti informacija apie 
VIPA, duomenų pateikimo tikslą, duomenų subjekto teises, duomenų saugojimo terminą) bei gauti 
jų raštišką sutikimą asmens duomenų tvarkymui. 

III. DUOMENŲ TVARKYME DALYVAUJANČIŲ SUBJEKTŲ PAREIGOS 

13. Duomenys VIPA renkami juos gaunant tiesiogiai iš darbuotojo, kolegialaus priežiūros ir 
valdymo organo narių, iš valstybės institucijų, kai teisės aktai nustato tiesioginį informacijos 
gavimą, ar sutarčių pagrindu arba gaunant darbuotojo sutikimą ar esant kitokiam asmens duomenų 
tvarkymo pagrindui. 

14. VIPA užtikrina, kad paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas būtų įgaliotas atsakyti į 
darbuotojų prašymus ir skundus, tinkamai ir laiku įtraukiamas į visų su darbuotojų asmens 
duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą.  

15. VIPA užtikrina, kad darbuotojų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal bendrus 
reikalavimus organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms.  

16. Tvarkyti darbuotojų asmens duomenis gali tik tie VIPA padaliniai ir specialistai, kuriems 
tokių duomenų tvarkymas yra tiesioginis jų darbas, ar jų funkcijoms vykdyti yra būtina tvarkyti 
atskirus asmens duomenis.  

17. Tvarkydami darbuotojų asmens duomenis VIPA padaliniai ir specialistai užtikrina, kad: 

17.1. būtų laikomasi šių duomenų tvarkymo principų; 

17.2. nebūtų renkami ir tvarkomi pertekliniai duomenys; 

17.3. asmens duomenys būtų tikslūs, ir jei reikia, nuolat atnaujinami;  

17.4. asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis VIPA nustatytų organizacinių 
ir techninių duomenų saugumo priemonių.  
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IV. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS 

1 POSKYRIS 

PRAŠYMŲ AR SKUNDŲ PATEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS 

18. Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, teikia VIPA duomenų apsaugos 
pareigūnui arba VIPA generaliniam direktoriui adresuotą laisvos formos rašytinį prašymą ar skundą 
asmens duomenų tvarkymo klausimais, kaip tai numato Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo 
tvarka ir procedūra. 

19. Prašymas ar skundas gali būti teikiamas atvykus į VIPA, paštu, el. paštu. Prašymas turi būti 
pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir kiti 
kontaktiniai duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš 
duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti. 

20. Visi duomenų subjektų prašymai ir skundai asmens duomenų tvarkymo klausimais bei 
atsakymai į juos turi būti užregistruoti VIPA dokumentų valdymo nustatyta tvarka.  

21. Atsakymo į prašymą ar skundą parengimą atlieka ar tokį parengimą koordinuoja ir VIPA 
specialistus konsultuoja bei atsakymą duomenų subjektui pateikia duomenų apsaugos pareigūnas 
ir (ar) asmens duomenų apsaugos koordinatorius (toliau – koordinatorius). 

22. Į prašymą ar skundą atsakoma aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo ar skundo 
nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų, kitų dokumentų nuostatas, 
kuriomis remtasi vertinant prašymo ar skundo turinį. 

23. Gauti prašymai ir skundai nagrinėjami VIPA dokumentų valdymo ir skundų nagrinėjimo 
procedūroje nustatyta tvarka. Duomenų apsaugos pareigūno sprendimu, atsakymo pateikimas gali 
būti atidėtas iki 60 dienų informuojant apie tai duomenų subjektą.  

2 POSKYRIS 

SUTIKIMŲ PATEIKIMAS IR ATŠAUKIMAS 

24. Šio Aprašo nustatytais atvejais prieš pradedant faktiškai tvarkyti darbuotojų asmens 
duomenis turi būti gautas rašytinis sutikimas.  

25. Sutikimas (nesutikimas) turi būti išreikštas aiškiai, nedviprasmiškai, pateikiamas tiek 
darbdavio nustatyta forma, tiek laisva forma.  

26. Kandidatui savo iniciatyva pateikus asmens duomenis dėl priėmimo į pareigas, jis 
nedelsiant informuojamas raštu (tik el. paštu) apie jo asmens duomenų tvarkymą VIPA (pavyzdys 3 
priede). Pranešime turi būti pateikta informacija: patvirtinimas, kad jo duomenys gauti, 
numatomus informavimo apie tolimesnę atrankos eigą ir jos terminus, informacija, jei duomenis 
ketinama perduoti trečiajam subjektui, nurodant subjekto pavadinimą arba gavėjų kategoriją ir 
duomenų perdavimo tikslą, suformuluotas prašymas kandidatui pateikti raštišką atsakymą (tik el. 
paštu) apie jo neprieštaravimą toliau tvarkyti jo duomenis nurodytomis sąlygomis.  

27. Bet kuriuo atrankos procedūros metu, atmetus kandidato kandidatūrą, jis apie tai yra 
informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu (pavyzdys 3 priede).  

28. Jei kandidatas neišreiškia prieštaravimo asmens duomenų tvarkymui, duomenis galima 
saugoti po atrankos pabaigos 3 metų laikotarpį.  

29. Jei šio Aprašo nustatytais atvejais iš darbuotojo reikia gauti sutikimą tvarkyti jo asmens 
duomenis, darbdavys privalo raštu (bet kokia forma) pateikti darbuotojui informaciją: kokius 
asmens duomenis norima tvarkyti, tvarkymo apimtis (trukmė), tvarkymo tikslas, informacija apie 
darbuotojo teisę vėliau atšaukti savo sutikimą. Kartu gali būti pridėta darbdavio parengta sutikimo 
forma.  

30. Darbuotojas, davęs sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, bet kuriuo metu po sutikimo, 
gali raštu pateikti sutikimo atšaukimą visa apimtimi ar iš dalies. Darbdavys per protingą terminą 
privalo nutraukti atšauktų asmens duomenų tvarkymą.  
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V. BAIGIAMOSOSIOS NUOSTATOS 

31. Aprašas turi būti peržiūrimas ir prireikus atnaujinimas. Už peržiūrą atsakingas duomenų 
apsaugos pareigūnas ir (ar) koordinatorius.   

32. Su Aprašu turi būti supažindami visi VIPA darbuotojai, Aprašas skelbiamas VIPA vidiniame 
serveryje.  

 

VI. PRIEDAI 

1 priedas: Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo; 

2 priedas: Stebėtojų tarybos nario, valdybos nario sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo; 

3 priedas: Formuluotės naudojamos kandidatų atrankos metu.  
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1 priedas 

 

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ 

DARBUOTOJO SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš, 
_______________________________________________________________________,  

(įrašyti darbuotojo vardą ir pavardę) 

 

Sutinku/nesutinku (pasirinkite pabraukiant), kad veiklos viešumo bei skaidrumo 
tikslais bei atliekant išorinę komunikaciją VIPA internetiniame puslapyje bei VIPA 
socialinėje paskyroje Linkedin mano darbo VIPA laikotarpiu būtų naudojami šie mano 
asmens duomenys (pažymėti X): 

□ asmens nuotrauka; 

□ nuoroda į asmeninę socialinių tinklų paskyrą. 

Sutinku/nesutinku (pasirinkite pabraukiant), kad veiklos viešinimo tikslais bei 
atliekant išorinę komunikaciją VIPA internetiniame puslapyje bei VIPA socialinėje 
paskyroje Linkedin mano darbo VIPA laikotarpiu (o jiems pasibaigus, terminą, per 
kurį informacija lieka aktuali viešinimo tikslais) būtų naudojami šie mano asmens 
duomenys, pvz., renginių nuotraukos, renginių publikacijos  (pažymėti X): 

□ asmens nuotrauka; 

□ asmens atvaizdas bendrose nuotraukose. 

 

Sutinku/nesutinku (pasirinkite pabraukiant), kad būčiau apdraudžiamas gyvybės 
ar pensijų draudimu, dėl ko tokį draudimą vykdančioms bendrovėms būtų teikiami 
šie mano asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, amžius, el. paštas, tel. 
numeris, pomėgiai. 

 

Sutinku/nesutinku (pasirinkite pabraukiant), kad vykdant kompetencijų, ar žinių 
vertinimo tikslais būtų teikiami vertinimą atliekančioms bendrovėms šie mano 
asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, amžius, el. paštas, tel. 
numeris. 

 

   

Vardas pavardė Parašas  Data  

 

Prašome grąžinti užpildytą formą per 5 darbo dienas nuo jos gavimo 
................................ (...........@vipa.lt). Užpildytą formą galite pateikti raštu 
arba el. paštu.  

Jei per nustatytą terminą nepateiksite užpildytos formos, bus laikoma, kad 
nesutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu. 

Informuojame, kad bet kuriuo metu, po šios formos pateikimo, Jūs galite raštu 
atšaukti savo sutikimą dėl visų ar atskirų aukščiau nurodytų duomenų naudojimo. 
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2 priedas 

 

UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ 

STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO/VALDYBOS NARIO SUTIKIMAS DĖL ASMENS 
DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš, 
_______________________________________________________________________,  

(įrašyti stebėtojo/valdymo organo nario vardą ir pavardę) 

 

Sutinku/nesutinku (pasirinkite pabraukiant), kad veiklos viešumo bei skaidrumo 
tikslais bei atliekant išorinę komunikaciją VIPA internetiniame puslapyje bei VIPA 
socialinėje paskyroje Linkedin mano darbo VIPA laikotarpiu būtų naudojami šie mano 
asmens duomenys (pažymėti X): 

☐ asmens nuotrauka; 

☐  nuoroda į asmeninę socialinių tinklų paskyrą. 

Sutinku/nesutinku (pasirinkite pabraukiant), kad veiklos viešinimo tikslais bei 
atliekant išorinę komunikaciją VIPA internetiniame puslapyje bei VIPA socialinėje 
paskyroje Linkedin mano darbo VIPA laikotarpiu (o jiems pasibaigus, terminą, per 
kurį informacija lieka aktuali viešinimo tikslais) būtų naudojami šie mano asmens 
duomenys pvz. renginių nuotraukos, renginių publikacijos  (pažymėti X): 

☐ asmens nuotrauka; 

☐ asmens atvaizdas bendrose nuotraukose. 

   
Vardas pavardė Parašas  Data  

 

Prašome grąžinti užpildytą formą per 5 darbo dienas nuo jos gavimo 
........................ (....................@vipa.lt). Užpildytą formą galite pateikti raštu 
arba el. paštu.  

Jei per nustatytą terminą nepateiksite užpildytos formos, bus laikoma, kad 
nesutinkate su aukščiau nurodytų duomenų naudojimu. 

Informuojame, kad bet kuriuo metu, po šios formos pateikimo, Jūs galite raštu 
atšaukti savo sutikimą dėl visų ar atskirų aukščiau nurodytų duomenų naudojimo. 
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3 priedas 

FORMULUOTĖ – ATSAKYMAS Į GAUTĄ LAIŠKĄ SU CV DUOMENIMIS:  

 

Sveiki, 

Dėkojame už Jūsų laišką.  

Jeigu pateikėte užklausą dėl karjeros galimybių uždarojoje akcinėje bendrovėje 
Viešųjų investicijų plėtros agentūra (tolia – Agentūra), atsakysime artimiausiu metu.  

Jei atsiuntėte mums savo CV, motyvacinį laišką, rekomendacijas ar pateikėte kitus 
savo asmens duomenis, nes norite dirbti Agentūroje, Jūsų asmens duomenis 
saugosime 3 metus, tam, kad atsiradus darbuotojo poreikiui ateityje galėtume su 
Jumis susisiekti ir pakviesti Jus dalyvauti atrankose. 

Jeigu nesutinkate su tokiu saugojimu, informuokite mus apie tai elektroniniu laišku. 

Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą mūsų Agentūroje galite perskaityti čia: 
http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/. 

 

 

 

 

FORMULUOTĖ – INFORMACIJA APIE KANDIDATŪROS NEATRINKIMĄ 

 

Informuojame, kad šiuo metu Jūsų kandidatūra nebuvo atrinkta. [priežastis, pvz., 
Šiuo metu nėra pozicijų, kurias galėtumėme Jums siūlyti (tinka, kai atsiunčia savo 
iniciatyva)].  

Jeigu neprieštarausite, Jūsų gyvenimo aprašymas ir kiti asmens duomenys bus 
saugojami VIPA 3 metų laikotarpį. Per šį laikotarpį, atsiradus naujų darbuotojų 
poreikiui, Jūsų gyvenimo aprašymas būtų iš naujo vertinamas. 

Jeigu nesutinkate su tokiu duomenų tvarkymu, informuokite atsakydami į šį laišką 
arba mūsų interneto svetainėje prieinamais kontaktais. 

 

 

http://www.vipa.lt/apie-vipa/duomenu_sauga/

