Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
Joniškio rajono savivaldybės
administracijoje taisyklių
1 priedas
(Informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma)
INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Įgyvendindami su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 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 (toliau – Reglamente (ES) 2016/679), informuojame apie Jūsų asmens
duomenų tvarkymą:
1. Joniškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija),
juridinio asmens kodas 288712070, buveinės adresas Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, (8 426) 69
140, el. pašto adresas savivaldybe@joniskis.lt, tvarkydama asmens duomenis veikia kaip duomenų
valdytojas. Savivaldybės administracija Jūsų asmens duomenis (nurodyti asmens duomenų
kategorijas) 1,
tvarkys
šiais
tikslais:
2
____________________________________________________________________.
2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas __________________________________ 3.
3. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:
3.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato
teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.);
3.2. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl
konkretaus atvejo;
3.4. teisės aktų nustatytais atvejais Savivaldybės administracija teikia asmens duomenis
valstybės registrams ir informacinėms sistemoms, Savivaldybės
administracijos veiklos
patikrinimus atliekančioms valstybės institucijoms, kitoms valstybės institucijoms ir kitiems
tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis Savivaldybės administraciją įpareigoja
įstatymai ar kiti teisės aktai;
3.5. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių
technologijų įmonės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą,
tobulinimą ir palaikymą; įmonės, kurios teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų,
mokesčių, verslo valdymo ir pan.);
3.6. kita: ____________________________________4.
4. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi ____________ laikotarpį5. 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 apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje
byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek,
kiek reikia šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
1 Pasirinkti tinkamą: jei duomenys gauti iš paties duomenų subjekto (Reglamento 13 straipsnis), asmens duomenų
kategorijos nenurodome, jei iš kitų asmenų (Reglamento 14 straipsnis) – nurodome asmens duomenų kategorijas.
2 Šiame punkte pateikiami asmens duomenų tvarkymo tikslai.
3
Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų tvarkymo pagrindas. Atsižvelgiant į duomenų tvarkymo teisinį pagrindą,
nurodoma, ar duomenų pateikimas yra nustatytas teisės aktais, arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas,
kurį būtina vykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir
informacija apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes; jeigu duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas
Savivaldybės administracijos ar trečiųjų šalių interesas – aiškiai įvardinamas šis interesas.
4
3 punkte pateikiami duomenų gavėjai (jų kategorijos).
5
Šiame punkte pateikiamas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, nurodytas Savivaldybės administracijos
dokumentacijos plane arba, jei jo nurodyti neįmanoma, kriterijai, pagal kuriuos jis nustatomas.
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5. Informuojame, kad turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo
duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgus į asmens duomenų
tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius 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. Prašymai dėl duomenų subjekto
teisių įgyvendinimo turi būti pateikti raštu (įskaitant ir elektroniniu formatu) ir tik nustačius mano
tapatybę, taip pat kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus prašymo pagrįstumą.
6. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Sutikimo
atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo
atšaukimo, teisėtumui. 6
7. Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, asmens duomenų apsaugos
užtikrinimu ar asmens duomenų saugumo pažeidimais, galite kreiptis į Savivaldybės
administracijos duomenų apsaugos pareigūną tel. (8 426) 69 140 arba el. p. ada@joniskis.lt.
8. Informuojame, kad Savivaldybės administracija asmens duomenis tvarkys teisėtai,
sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų ir tik nustatytais tikslais, taip
pat užtikrins duomenų saugumą, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones
duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet
kokio kito neteisėto tvarkymo.
9. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų
priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą. Taip pat informuojame, kad Jūsų asmens duomenis
tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Savivaldybės administracija šiuo metu neturi ketinimo
perduoti ir neperduoda Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.
Detalesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą Savivaldybės administracijoje galima
rasti interneto svetainėje www.joniskis.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
10. Informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt),
jeigu manote, kad Savivaldybės administracija neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba
neįgyvendina Jūsų teisių.
–––––––––––––––
(parašas)

_______________________
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Ši pastraipa yra rašoma tik tada, kai duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu.

–––––––––––––––––––––––––––
(vardas, pavardė)

