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Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos 
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:  

• 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: 

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

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), 
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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., 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.); 
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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; 

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”.  

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


