TVIRTINU
Direktorius
Giedrius Griška
(2020-09-17,
reg. Nr. 8LI-324)
TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI
Duomenų valdytojas - Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – TVŪD), kodas
188729923, adresas – Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius.
Duomenų apsaugos pareigūnas – Lina Bertlingė, TVŪD Teisės ir veiklos administravimo skyriaus teisininkė, tel. (8 5) 271 8739,
lina.bertlinge@vrm.lt.
Eil.
Nr.

Duomenų
subjektų
kategorijų
aprašymas

Asmens
duomenų
kategorijų
aprašymas

Asmens
duomenų
tvarkymo
tikslai

Asmens
duomenų
tvarkymo
teisinis
pagrindas

Duomenų
šaltinis

Duomenų
gavėjų,
kuriems
buvo arba
bus atskleisti
asmens
duomenys,
kategorijos

1.

Esami ir buvę
TVŪD valstybės
tarnautojai ir
darbuotojai,
dirbantys pagal
darbo sutartis
(toliau kartu –
darbuotojai)

Vardas (-ai),
pavardė (-ės),
asmens kodas,
lytis, asmens
socialinio
draudimo
numeris,
pilietybė,
adresas,
telefono ryšio
numeris,

Vidaus
administravimo (personalo
valdymo,
dokumentų
valdymo,
materialinių ir
finansinių
išteklių
naudojimo)

Lietuvos
Respublikos
darbo kodeksas

Tiesiogiai iš
duomenų
subjekto

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

Lietuvos
Respublikos
valstybės
tarnybos
įstatymas

Kai
taikoma,
asmens
duomenų
perdavimai
į trečiąją
valstybę,
įskaitant tos
trečiosios
valstybės
pavadinimą,
ir privalomi
tinkamų
apsaugos
priemonių
dokumentai
-

Kai įmanoma,
duomenų
ištrynimo
terminai

Kai įmanoma,
bendras
techninių ir
organizacinių
saugumo
priemonių
aprašymas

Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinamas
patalpų, kuriose

2
elektroninio
pašto adresas,
gyvenimo ir
veiklos
aprašymas,
parašas,
šeiminė padėtis
(įskaitant vaikų
vardus,
pavardes bei
gimimo datas),
pareigos,
valstybės
tarnautojo
pažymėjimo
numeris,
duomenys apie
priėmimą/
perkėlimą į
pareigas,
atleidimą iš
pareigų,
tarnybos stažą
TVŪD ir
Lietuvos
valstybei,
duomenys apie
išsilavinimą ir
kvalifikaciją,
duomenys apie
mokymą,
duomenys apie
narystę
profesinėje
sąjungoje,
duomenys apie
atostogas,
duomenys apie
atsiskaitomąsias sąskaitas,
duomenys apie
darbo
užmokestį,
neapmokesti-

Lietuvos
Respublikos
valstybinio
socialinio
draudimo
įstatymas
Lietuvos
Respublikos
viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymas
Lietuvos
Respublikos
valstybės ir
savivaldybių
įstaigų
darbuotojų
darbo
apmokėjimo
įstatymas
Bendrųjų
reikalavimų
valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir
įstaigų
interneto
svetainėms ir
mobiliosioms
programoms
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2003 m.
balandžio 18 d.

terminų
rodyklėje
numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba
gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos
vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje
byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi.

saugomi
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
atitinkamas
patalpas);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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namojo pajamų
dydžio taikymą,
išeitines
išmokas,
kompensacij-as,
pašalpas,
duomenys apie
dalyvavimą
pensijų
kaupime,
duomenys apie
užsienio kalbų
mokėjimo lygį,
informacija apie
dirbtą darbo
laiką,
informacija apie
leidimus dirbti
kitą darbą,
informacija apie
skatinimus ir
nuobaudas,
informacija apie
atliktus darbus
ir užduotis,
duomenys apie
TVŪD
valstybės
tarnautojo ir
darbuotojo
tarnybinės
veiklos
vertinimą, viešų
ir privačių
interesų
deklaravimo
duomenys,
Lietuvos
Respublikos
piliečio paso
arba asmens
tapatybės
kortelės
numeris,

nutarimu Nr.
480 „Dėl
Bendrųjų
reikalavimų
valstybės ir
savivaldybių
institucijų ir
įstaigų
interneto
svetainėms ir
mobiliosioms
programoms
aprašo
patvirtinimo“
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išdavimo data,
galiojimo data,
dokumentą
išdavusi įstaiga,
vairuotojo
pažymėjimo
numeris (kai
pareigybės
aprašyme
nustatytas
reikalavimas
vairuoti
transporto
priemonę),
išdavimo data,
galiojimo data,
dokumentą
išdavusi įstaiga,
dokumentų
registracijos
data ir numeris,
valstybės
tarnautojo
kodas, ypatingi
asmens
duomenys,
susiję su
sveikata,
administracinės
atsakomybės
taikymu ir
teistumu,
dalyvavimu
uždraustos
organizacijos
veikloje,
dokumentų
registracijos
data ir numeris
bei kiti asmens
duomenys,
kuriuos pateikia
pats asmuo ir
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2.

Pareigūnų ir karių
valstybinės
pensijos gavėjai

(arba) kuriuos
tvarkyti TVŪD
įpareigoja
įstatymai ir kiti
teisės aktai
Vardas (-ai),
pavardė (-ės),
gimimo ir
mirties data,
šeiminė padėtis,
pilietybė,
ankstesnė (ės) pavardė (ės), duomenys
apie tarnybos
(darbo) vietą,
tarnybos (darbo)
istoriją,
sveikatos
patikrinimo
rezultatai,
duomenys apie
paskirtą pensiją,
jos indeksavimą,
duomenys apie
išmokėtos
pensijos dydį iki
2014 m.
lapkričio 30 d.,
duomenys apie
darbo užmokestį
(kiek tai susiję
su pensijos
skyrimu) ir kitas
išmokas,
sutuoktinio,
nepilnamečių
vaikų vardai,
pavardės,
gimimo datos,
socialinio
draudimo
duomenys, paso,
asmens

Pareigūnų ir
karių
valstybinių
pensijų gavėjų
bylų
administravimo,
duomenų, kurie
reikalingi
priimti
administracinius
sprendimus,
perdavimo
kompetentingoms
institucijoms

Lietuvos
Respublikos
pareigūnų ir
karių
valstybinių
pensijų
įstatymas

Duomenų
subjekto
pateikti
duomenys

Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo
valdybos
Utenos
skyriaus
Ukmergės
poskyris

-

Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo
terminų
rodyklėje
numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba
gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos
vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinamas
patalpų, kuriose
saugomi
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
atitinkamas
patalpas);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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tapatybės
kortelės
duomenys,
kontaktiniai
duomenys
(telefono ryšio
numeris,
elektroninio
pašto adresas,
gyvenamosios
vietos adresas),
duomenys apie
asmens
neįgalumą)

byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi.
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3.

Pretendentai į
TVŪD valstybės
tarnautojus ir
darbuotojus

Vardas (-ai),
pavardė (-ės),
asmens kodas,
lytis, pilietybė,
adresas, telefono
ryšio numeris,
elektroninio
pašto adresas,
pareigos, į
kurias
pretenduojama,
gyvenimo ir
veiklos
aprašymas,
parašas,
duomenys apie
išsilavinimą ir
kvalifikaciją,
duomenys apie
užsienio kalbų
mokėjimo lygį,
privačių interesų
deklaravimo
duomenys,
pokalbio su
pretendentu į
TVŪD valstybės
tarnautojo ar
darbuotojo
pareigas
skaitmeninis
garso įrašas,
dokumentų
registracijos
data ir numeris
bei kiti asmens
duomenys,
kuriuos pateikia
pats asmuo ir
(arba) kuriuos
tvarkyti TVŪD
įpareigoja
įstatymai ir kiti
teisės aktai

Vidaus
administravimo (personalo
valdymo,
dokumentų
valdymo,
materialinių ir
finansinių
išteklių
naudojimo)

Lietuvos
Respublikos
darbo kodeksas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
tarnybos
įstatymas

Tiesiogiai
duomenų
subjekto
pateiktas CV
ir kiti
dokumentai

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

-

Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo
terminų
rodyklėje
numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba
gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos
vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje
byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinamas
patalpų, kuriose
saugomi
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
atitinkamas
patalpas);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)

8
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi.

4.

Duomenų
subjektai, pateikę
TVŪD skundą,
prašymą ar
pranešimą

Vardas (-ai),
pavardė (-ės),
asmens kodas,
adresas, telefono
ryšio ir (ar)
telefakso
numeris,
elektroninio
pašto adresas,
parašas, skundo,
prašymo ar
pranešimo data
ir numeris
(registravimo

Skundų,
prašymų ar
pranešimų
nagrinėjimo,
vidaus
administravimo (dokumentų
valdymo)

Lietuvos
Respublikos
viešojo
administravimo
įstatymas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2007 m.
rugpjūčio 22 d.
nutarimas Nr.
875 „Dėl
Prašymų ir

Tiesiogiai iš
duomenų
subjekto

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

-

Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo
terminų
rodyklėje

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos

9
TVŪD data ir
numeris),
skunde, prašyme
ar pranešime
nurodyta
informacija
(įskaitant ir
ypatingus
asmens
duomenis),
skundo,
prašymo ar
pranešimo
nagrinėjimo
rezultatas,
TVŪD
atsakymo data ir
numeris,
skundo,
prašymo ar
pranešimo
nagrinėjimo
metu gauta
informacija

skundų
nagrinėjimo ir
asmenų
aptarnavimo
viešojo
administravimo
subjektuose
taisyklių
patvirtinimo“

numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba
gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos
vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje
byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi.

programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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5.

Duomenų
subjektai,
patenkantys į
TVŪD vykdomą
vaizdo stebėjimo
lauką

Duomenų
subjektų,
patenkančių į
vaizdo
stebėjimo lauką,
duomenys

Asmenų,
besilankančių ir
dirbančių
pastate,
esančiame
adresu
Šventaragio g.
2, Vilnius, ir
Linkmenų g.
26, Vilnius,
saugumo,
teritorijos ir
nuosavybės
apsaugos
užtikrinimo,
korupcijos
prevencijos ir
išaiškinimo

Vaizdo
duomenų
tvarkymo
Turto valdymo
ir ūkio
departamente
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
taisyklės,
patvirtintos
Turto valdymo
ir ūkio
departamento
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus
2019 m.
gegužės 2 d.
įsakymu Nr.
8V-69
Asmens
duomenų
tvarkymo ir
duomenų
subjektų teisių
įgyvendinimo
Turto valdymo
ir ūkio
departamente
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
aprašas,
patvirtintas
Turto valdymo
ir ūkio
departamento
prie Lietuvos

Vaizdo
įrašymo
priemonės

Teismai,
teisėsaugos
institucijos ir
kiti asmenys,
kuriems
asmens
duomenis
teikti TVŪD
įpareigoja
teisės aktai
arba kuriems
TVŪD, teisės
aktų nustatyta
tvarka
vykdydamas
savo
funkcijas,
teikia asmens
duomenis,
taip pat pagal
duomenų
gavėjų
prašymus
esant bent
vienai iš
teisės aktuose
nurodytų
teisėto
asmens
duomenų
tvarkymo
sąlygų

-

30 dienų

Užtikrinama
prieigos prie
vaizdo duomenų
apsauga,
valdymas ir
kontrolė; prieiga
prie vaizdo
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam vaizdo
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti; su
vaizdo
duomenimis
galima atlikti tik
tuos veiksmus,
kuriems atlikti
naudotojui yra
suteiktos teisės;
prieiga prie
asmens duomenų
apsaugoma
slaptažodžiais;
užtikrinama
asmens duomenų
apsauga nuo
neteisėto
prisijungimo prie
vietinio tinklo
elektroninių
ryšių
priemonėmis;
užtikrinamas
patalpų, kuriose
saugomi vaizdo
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
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Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus
2018 m.
rugpjūčio 6 d.
įsakymu Nr.
8V-150

6.

Tiekėjai, jų
atstovai ir kiti už
viešojo pirkimopardavimo
sutarties vykdymą
atsakingi asmenys

Vardas (-ai),
pavardė (-ės);
gimimo data;
asmens kodas
(jeigu asmens
kodas suteiktas
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro įstatymo
nustatyta

Viešojo
pirkimopardavimo
sutarčių
vykdymo

Pastato,
kuriame
laikomi
ginklai, ginklų
priedėliai,
dėtuvės,
šaudmenys, jų
dalys, apsaugos
organizavimo
ir asmenų
patekimo į
pastatą bei jo
teritoriją
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Turto valdymo
ir ūkio
departamento
direktoriaus
2020 m.
rugpjūčio 14 d.
įsakymu Nr.
8V-137.
Lietuvos
Respublikos
viešųjų
pirkimų
įstatymas
Mažos vertės
pirkimų
tvarkos
aprašas,
patvirtintas

atitinkamas
patalpas ir pan.);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas ir
pan.)

Tiekėjų ir (ar)
jų atstovų
pateikti
duomenys

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

-

Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinamas
patalpų, kuriose
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tvarka), užsienio
valstybės
suteiktas asmens
kodas (kai
fizinis asmuo
yra asmuo be
pilietybės arba
užsienio
valstybės pilietis
ir tokį kodą
turi);
individualios
veiklos
pažymėjimo
arba verslo
liudijimo
numeris;
gyvenamosios
(veiklos) vietos
adresas; telefono
numeris;
elektroninio
pašto adresas;
banko ir
atsiskaitomosios
sąskaitos
duomenys;
pagal sutartį
gaunamos
pajamos;
išsilavinimą ir
turimą
kvalifikaciją
pagrindžiančių
dokumentų
duomenys
(atestatų,
sertifikatų,
licencijų,
pažymėjimų ir
pan.); taip pat
kiti asmeniui
būdingi
ekonominio ar

Viešųjų
pirkimų
tarnybos
direktoriaus
2017 m.
birželio 28 d.
įsakymu Nr.
1S-97 „Dėl
Mažos vertės
pirkimų
tvarkos aprašo
patvirtinimo“

terminų
rodyklėje
numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba
gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos
vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje
byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi.

saugomi
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
atitinkamas
patalpas);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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socialinio
pobūdžio
duomenys,
kuriuos asmuo
pateikė
dalyvaudamas
viešajame
pirkime
7.

TVŪD, kitų
valstybės
institucijų bei
įstaigų darbuotojai,
naudojantys
transporto
priemones

Naudojant
transporto
priemonių
stebėjimo ir
kontrolės
sistemas,
veikiančias
GPS/GSM
technologijų
pagrindu, gauti
duomenų
subjektų
identifikavimo ir
transporto
priemonių
naudojimo
duomenys
(laikas, greitis,
judėjimo
kryptis, GNSS
koordinatės,
degimo būsena
ir jos trukmė,
odometro
rodmenys,
degalų kiekis
bake, vairuotojo
autentiškumo
patvirtinimo
duomenys)

Nuosavybės
apsaugos,
materialinių ir
laiko išteklių
(degalų,
amortizacijos
išlaidų, laiko
užduotims ir
pavedimams
vykdyti)
apskaitai,
analizei ir
naudojimo
kontrolei,
darbuotojų
saugumo
tikslais, taip pat
įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1998 m.
lapkričio 17 d.
nutarimą Nr.
1341 „Dėl
tarnybinių
lengvųjų
automobilių
biudžetinėse
įstaigose“

Asmens
duomenų
tvarkymo ir
duomenų
subjektų teisių
įgyvendinimo
Turto valdymo
ir ūkio
departamente
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
aprašas,
patvirtintas
Turto valdymo
ir ūkio
departamento
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
direktoriaus
2018 m.
rugpjūčio 6 d.
įsakymu Nr.
8V-150
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1998 m.
lapkričio 17 d.
nutarimas Nr.

Transporto
priemonių
stebėjimo ir
kontrolės
sistema,
veikianti
GPS/GSM
technologijų
pagrindu

Valstybės
institucijos ir
įstaigos, kaip
numatyta
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
1998 m.
lapkričio 17
d. nutarime
Nr. 1341 „Dėl
tarnybinių
lengvųjų
automobilių
biudžetinėse
įstaigose“
Kitais atvejais
duomenys
neteikiami,
išskyrus
teisėsaugos
institucijas ir
teismus bei
tiek, kiek tokį
duomenų
teikimą
nustato teisės
aktai

-

5 metai nuo
duomenų
užfiksavimo
dienos

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinamas
patalpų, kuriose
saugomi
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
atitinkamas
patalpas);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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1341 „Dėl
tarnybinių
lengvųjų
automobilių
biudžetinėse
įstaigose“

8.

Asmenys, kurie
lankosi pastate ar
teritorijoje,
esančiame (-ioje)
adresu Šventaragio
g. 2, Vilnius

Asmenų, kurie
lankosi pastate
ar teritorijoje,
esančiame (ioje) adresu
Šventaragio g. 2,
Vilnius,
duomenys
(dirbančiųjų
pastate,
esančiame
adresu
Šventaragio g. 2,
Vilnius –
atvaizdas,
vardas, pavardė,
kortelės
numeris,
apsilankymo
data ir laikas;
lankytojų
(svečių) –
vardas, pavardė,
kortelės numeris
(jei išduodama),
apsilankymo
data ir laikas) ir
jų valdomų
transporto
priemonių
identifikavimo
informacija
(transporto

Lankytojų
(svečių)
registravimo,
darbuotojų,
dirbančių
pastate,
esančiame
adresu
Šventaragio g.
2, Vilnius, ir
lankytojų
(svečių)
patekimo į
patalpas ar
teritoriją
kontrolės

Lietuvos
Respublikos
darbo kodeksas
Lietuvos
Respublikos
valstybės
tarnybos
įstatymas
Vidaus reikalų
ministerijos
pastato
apsaugos
organizavimo
ir patekimo į
pastatą bei jo
kiemą
kontrolės
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2009
m. gruodžio 31
d. įsakymu Nr.
1V-736 „Dėl
Vidaus reikalų
ministerijos
pastato
apsaugos
organizavimo

Elektroninė
įeigos
kontrolės
sistema

Duomenys
neteikiami,
išskyrus
duomenis,
susijusius su
kitų įstaigų,
esančių
adresu
Šventaragio
g. 2, Vilnius,
darbuotojais

-

1 mėn.
lankytojų
(svečių) ir 2
metai įstaigų,
esančių adresu
Šventaragio g.
2, Vilnius,
darbuotojų

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinamas
patalpų, kuriose
saugomi
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
atitinkamas
patalpas);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
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priemonės
numeris)

9.

Ginklų savininkai,
kurių ginklai yra
įregistruoti Ginklų
registre

Ginklo laikymo
vieta (-os)
(apskritis,
savivaldybė,
seniūnija,
gyvenamoji
vietovė (miestas,
miestelis,
kaimas ar
viensėdis),
gatvė, namo
numeris, buto
numeris); ginklo
savininko
(valdytojo)
duomenys ir
leidimo įsigyti
ginklą
(trečiosios šalies
gyventojams),
leidimo laikyti
ginklą, leidimo
nešiotis ginklą,
neterminuoto

ir tvarkos
aprašo
patvirtinimo“

Ginklų
savininkų
apskaitos ir
kontrolės,
ginklų
apyvartos
kontrolės
Lietuvos
Respublikoje
tikslai.

Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministro 2002
m. rugsėjo 2 d.
įsakymas Nr.
416 „Dėl Turto
valdymo ir
ūkio
departamento
prie Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų
ministerijos
nuostatų
patvirtinimo“
Lietuvos
Respublikos
ginklų ir
šaudmenų
kontrolės
įstatymas
Ginklų registro
nuostatai,
patvirtinti
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
2020 m.
birželio 10 d.
nutarimu Nr.
600 „Dėl
Ginklų registro
reorganizavimo
ir Ginklų
registro
nuostatų
patvirtinimo“

Duomenys
gaunami
automatiniu
būdu iš
susijusių
registrų,
tiesiogiai iš
duomenų
subjekto,
Lietuvos
Respublikos
krašto
apsaugos
ministerijos.

Duomenys
neteikiami,
išskyrus
teisėsaugos
institucijas ir
teismus bei
tiek, kiek tokį
duomenų
teikimą
nustato teisės
aktai.

-

30 metų

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinamas
patalpų, kuriose
saugomi
duomenys,
saugumas
(apribojamas
neįgaliotų
asmenų
patekimas į
atitinkamas
patalpas);
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
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leidimo įsigyti ir
laikyti (nešiotis)
ginklus, Europos
šaunamojo
ginklo leidimo
duomenys:
asmens kodas,
vardas, pavardė,
pilietybė,
asmens veido
atvaizdas,
deklaruota
gyvenamoji
vieta;
duomenys apie
ginklų
savininkams
taikomus
turtinius
apribojimus,
susijusius su jų
turimais
ginklais:
duomenys iš
Turto arešto
aktų registro
apie ginklų
areštus,
duomenys iš
Lietuvos
Respublikos
hipotekos
registro apie
ginklų sutartinio
(priverstinio)
įkeitimo
įregistravimą,
sutartinio
(priverstinio)
įkeitimo
pakeitimo
įregistravimą ir
sutartinio
(priverstinio)

kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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įkeitimo
išregistravimą.

10.

Asmenys,
ketinantys įsigyti ir
(ar) parduoti A
kategorijos ginklus

Ketinančio
įsigyti A
kategorijos
ginklą (-us)
asmens tapatybę
identifikuojantys
ir leidimą turėti
(nešiotis) ginklą
įrodantys
duomenys:
duomenys,
nurodyti asmens
tapatybę
patvirtinančiame
dokumente ir
leidime laikyti
(nešiotis) ginklą;
pardavus ginklą
išduodamo
asmeniui ginklo
pažymėjimo
duomenys:
asmens vardas,
pavardė, asmens
kodas, ginklo
identifikacinis
numeris.

Ginklų
apyvartos
kontrolės
Lietuvos
Respublikoje
tikslas

Lietuvos
Respublikos
ginklų ir
šaudmenų
kontrolės
įstatymas
Fizinių asmenų
ginklų ir
šaudmenų
civilinės
apyvartos
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro 2003
m. birželio 23
d. įsakymu Nr.
V-362 „Dėl
Fizinių asmenų
ginklų ir
šaudmenų
civilinės
apyvartos
tvarkos aprašo
patvirtinimo“
Juridinių
asmenų ginklų
ir šaudmenų

Duomenys
gaunami iš
susijusių
valstybės
registrų/
informacinių
sistemų ar
tiesiogiai iš
duomenų
subjekto

Duomenys
neteikiami,
išskyrus
teisėsaugos
institucijas ir
teismus bei
tiek, kiek tokį
duomenų
teikimą
nustato teisės
aktai.

-

Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo
terminų
rodyklėje
numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba
gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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civilinės
apyvartos
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro 2011
m. vasario 28
d. įsakymu Nr.
5-V-166 „Dėl
Juridinių
asmenų ginklų
ir šaudmenų
civilinės
apyvartos
tvarkos aprašo
patvirtinimo“

11.

Asmenys, iš kurių
paimti ginklai,
ginklų priedėliai,
šaudmenys ir (ar)
jų dalys ir perduoti
TVŪD sunaikinti
ar realizuoti, taip
pat asmenys,
neatlygintinai
atidavę ginklus,
ginklų priedėlius,
šaudmenis ir (ar) jų
dalis sunaikinti

Asmens
prašyme
panaikinti jam
išduotą leidimą
laikyti ir (ar)
nešiotis ginklus,
taip pat asmens,
iš kurio paimti
ginklai, asmens
duomenys:
asmens vardas,
pavardė,
deklaruotos
gyvenamosios
vietos adresas,
el. pašto adresas,
telefono numeris

Ginklų
apyvartos
kontrolės
Lietuvos
Respublikoje
tikslas

Lietuvos
Respublikos
ginklų ir
šaudmenų
kontrolės
įstatymas
Ginklų, ginklų
priedėlių,
šaudmenų, jų
dalių paėmimo,
tinkamumo
naudoti
nustatymo ir
tolesnio jų
panaudojimo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos
policijos
generalinio

Apskrities
vyriausiojo
policijos
komisariato
pateikti
duomenys

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

-

vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje
byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi
Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo
terminų
rodyklėje
numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinama
kompiuterinės
įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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komisaro 2020
m. liepos 1 d.
įsakymu Nr. 5V-551 „Dėl
Ginklų, ginklų
priedėlių,
šaudmenų, jų
dalių paėmimo,
tinkamumo
naudoti
nustatymo ir
tolesnio jų
panaudojimo
tvarkos aprašo
patvirtinimo“

12.

Asmenys, pateikę
TVŪD rašytinį
prašymą TVŪD
Ginklų skyriaus
adresu priimti
asmens įsigyjamus
ar įsigytus ginklus
ir (ar) šaudmenis
bei, gavus šiuos
ginklus ir (ar)

Šaunamuosius
ginklus, ginklų
priedėlius,
šaudmenis, jų
dalis nuotoliniu
būdu
(elektroninėmis
priemonėmis)
įsigijusio
asmens tapatybė
ir leidime laikyti

Ginklų
apyvartos
kontrolės
Lietuvos
Respublikoje
tikslas

Lietuvos
Respublikos
ginklų ir
šaudmenų
kontrolės
įstatymas

Duomenų
subjekto
pateikti
duomenys ir
(ar) valstybės
registruose
esantys
duomenys

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

-

gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos
vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje
byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi
Vadovaujamasi
Lietuvos
vyriausiojo
archyvaro 2011
m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V100
patvirtintoje
Bendrųjų
dokumentų
saugojimo

Prieiga prie
duomenų gali
būti suteikta tik
tam asmeniui,
kuriam
duomenys yra
reikalingi jo
funkcijoms
vykdyti;
užtikrinama
kompiuterinės
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šaudmenis, juos
perduoti asmeniui

ginklus, leidime
nešiotis ginklus
ar leidime įsigyti
ginklus (jeigu
toks leidimas
reikalingas)
nurodyti
duomenys apie
asmenį, šiam
asmeniui
suteiktą
konkrečią teisę
įsigyti
šaunamuosius
ginklus, ginklų
priedėlius,
šaudmenis, jų
dalis

terminų
rodyklėje
numatytais
terminais
Šis terminas
gali būti
pratęstas, jei
asmens
duomenys yra
naudojami arba
gali būti
naudojami kaip
įrodymai ar
informacijos
šaltinis
ikiteisminiame
ar kitokiame
tyrime, įskaitant
ir Valstybinės
duomenų
inspekcijos
vykdomame
tyrime,
civilinėje,
administracinėje
ar
baudžiamojoje
byloje ar kitais
įstatymų
nustatytais
atvejais. Tokiu
atveju asmens
duomenys gali
būti saugomi
tiek, kiek
reikalinga šiems
duomenų
tvarkymo
tikslams, ir
sunaikinami
nedelsiant, kai
tampa
nebereikalingi

įrangos apsauga
nuo
kenksmingos
programinės
įrangos
(antivirusinių
programų
įdiegimas,
atnaujinimas)
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________________________

