Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų
subjektų teisių įgyvendinimo valstybinės
archyvų sistemos įstaigose taisyklių
5 priedas

NACIONALINIO DOKUMENTŲ FONDO DOKUMENTUOSE ESANČIŲ ASMENS DUOMENŲ IR JŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS
Eil.
Nr.

Dokumentų grupės
pavadinimas

Teisės aktai, susiję su dokumentuose
esančių asmens duomenų apsauga

1

2

3

Asmens duomenų kategorijos
4

Duomenų gavėjų kategorijos
5

2

1

2

3

4

5

1.

Įvaikinimo, globos
(rūpybos)
nustatymo
dokumentai

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data ir vieta;
4. Etninė kilmė;
5. Pilietybė;
6. Gyvenamosios vietos adresas;
7. Šeimyninė padėtis;
8. Santuokos data;
9. Duomenys apie fizinę ar psichikos sveikatą;
10. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
11. Išsilavinimo duomenys;
12. Duomenys apie apkaltinamuosius
nuosprendžius ir nusikalstamas veikas;
13. Duomenys apie administracinius
nusižengimus;
14. Duomenys apie gaunamas pajamas ir turimą
turtą;
15. Nepilnamečių vaikų vardai, pavardės ir
gimimo datos;
16. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
duomenys;
17. Ryšių duomenys (telefono numeris,
elektroninio pašto adresas);
18. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
įvaikinimą ar globos (rūpybos) nustatymą
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

Įvaikinti asmenys, asmenys kuriems
nustatyta globa (rūpyba) (jų teisėti atstovai),
įtėviai, globėjai (jų teisėti atstovai),
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, vykdančios teisės aktuose
nustatytas viešosios valdžios funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas.

3

1

2

2.

Asmens sveikatos
priežiūros
dokumentai

3.

Notarinių veiksmų
dokumentai

3

4

5

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir
žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas
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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos notariato
įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Etninė kilmė;
5. Gyvenamosios vietos adresas;
6. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
7. Duomenys apie fizinę ar psichikos sveikatą;
8. Duomenys apie sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą, atskleidžiantys informaciją apie asmens
sveikatos būklę.

Pacientai (jų teisėti atstovai),
asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos,
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos
apsaugos ministerijos,
kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, vykdančios teisės aktuose
nustatytas viešosios valdžios funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas.

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Gyvenamosios vietos adresas;
5. Duomenys apie turimą turtą, finansinius ar (ir)
turtinius bei kitus sandorius;
6. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
notarinius veiksmus reglamentuojančių teisės
aktų nustatyta tvarka.

Notarinių veiksmų (sandorių) šalys (jų teisių
perėmėjai ir teisėti atstovai),
testatoriai, jų teisių perėmėjai (po
testatoriaus mirties),
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, vykdančios teisės aktuose
nustatytas viešosios valdžios funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
notarai.

4

1

4.

2

Asmens bylos

3

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

4

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Etninė kilmė;
5. Pilietybė;
6. Šeimyninė padėtis;
7. Gyvenamosios vietos adresas;
8. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
9. Išsilavinimo duomenys;
10. Duomenys apie sveikatą;
11. Paskatinimai, apdovanojimai;
12. Drausminės (tarnybinės) nuobaudos;
13. Duomenys apie leidimą ir/ar teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija;
14. Duomenys apie darbo užmokestį ir kitas
išmokas;
15. Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardas,
pavardė ir kiti duomenys;
16. Nepilnamečių vaikų vardai, pavardės ir
gimimo datos;
17. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
duomenys;
18. Ryšių duomenys (telefono numeris,
elektroninio pašto adresas);
19. Asmens nuotrauka;
20. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
darbo (tarnybos), mokymosi ir kt. santykius
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka;
21. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
visuomeninių, meno kūrėjų ir kt. organizacijų,
profesinių sąjungų ir politinių partijų įstatų
nustatyta tvarka.

5

Asmenys, kuriems bylos užvestos (jų teisėti
atstovai),
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos,
kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, vykdančios teisės aktuose
nustatytas viešosios valdžios funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas.

5

1

2

3

4

5.

Ūkinės (namų)
knygos

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Etninė kilmė;
5. Šeimyninė padėtis;
6. Gyvenamosios vietos adresas;
7. Išsilavinimo duomenys;
8. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
9. Duomenys apie sveikatą;
10. Duomenys apie teistumą;
11. Duomenys apie turimą turtą.

6.

Civilinio,
baudžiamojo ir
administracinio
procesų
dokumentai,
vykdomieji
dokumentai,
ikiteisminio tyrimo
medžiagos,
ikiteisminio tyrimo
bylų sekamosios
(kontrolės) bylos

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodeksas,
Lietuvos Respublikos baudžiamojo
proceso kodeksas,
Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Etninė kilmė;
5. Pilietybė;
6. Šeimyninė padėtis;
7. Gyvenamosios vietos adresas;
8. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
duomenys;
9. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
10. Išsilavinimo duomenys;
11. Duomenys apie fizinę ar psichikos sveikatą;
12. Vaikų vardai, pavardės ir gimimo datos;
13. Duomenys apie turimą turtą;
14. Duomenys apie apkaltinamuosius
nuosprendžius ir nusikalstamas veikas;
15. Duomenys apie administracinius
nusižengimus;
16. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
proceso tvarką reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka.

5

Turto savininkai (jų teisių perėmėjai ir
teisėti atstovai),
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos,
VĮ Registrų centras,
kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
notarai,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas.
Proceso dalyviai (jų teisėti atstovai),
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
antstoliai,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys.

6

1

2

3

4

5

7.

Religinių konfesijų
gimimo,
santuokos,
ištuokos ir mirties
metrikų knygos,
civilinės
metrikacijos
įstaigų dokumentai

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

Asmenys, kurių metrikacijos aktai
registruoti, atkurti, keisti, papildyti ar taisyti
(jų teisių perėmėjai ir teisėti atstovai),
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
notarai,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys.

8.

Karinės tarnybos
dokumentai

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data ir vieta;
4. Etninė kilmė;
5. Pilietybė;
6. Religiniai įsitikinimai;
7. Gyvenamosios vietos adresas;
8. Šeimyninė padėtis;
9. Santuokos ar ištuokos data;
10. Duomenys apie sutuoktinius;
11. Duomenys apie sveikatą;
12. Vaikų vardai, pavardės ir gimimo datos;
13. Kiti asmens duomenys, reikalingi bažnytinės
ar civilinės metrikacijos aktams registruoti,
atkurti, keisti, papildyti ar taisyti.
1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Etninė kilmė;
5. Pilietybė;
6. Šeimyninė padėtis;
7. Gyvenamosios vietos adresas;
8. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
9. Išsilavinimo duomenys;
10. Duomenys apie vaikus;
11. Duomenys apie fizinę ar psichikos sveikatą;
12. Duomenys apie teistumą;
13. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
karinės tarnybos atlikimą reglamentuojančių
teisės aktų nustatyta tvarka.

Šauktiniai, asmenys, atlikę karinę tarnybą
(jų teisėti atstovai),
asmens sveikatos priežiūros įstaigos,
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos,
kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys.

7

1

2

3

9.

Visuotinio
gyventojų ir būstų
surašymo
dokumentai

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

10.

Rinkimų į Lietuvos
Respublikos
Prezidentus,
Seimą, Europos
parlamentą,
savivaldybių
tarybas, merus ir
kt., referendumų
vykdymo
dokumentai

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

4

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Etninė kilmė;
5. Pilietybė;
6. Religiniai įsitikinimai;
7. Šeimyninė padėtis;
8. Gyvenamosios vietos adresas;
9. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
10. Išsilavinimo duomenys;
11. Duomenys apie vaikus;
12. Duomenys apie gyvenamąjį būstą;
13. Kiti asmens duomenys, surinkti visuotinį
gyventojų ir būstų surašymą reglamentuojančių
teisės aktų nustatyta tvarka.
1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Pilietybė;
5. Gyvenamosios vietos adresas;
6. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
duomenys;

5

Valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys,
viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai,
leidėjai ir žurnalistai, renkantys informaciją
visuomenės informavimo tikslais,
individualūs tyrėjai .

Rinkėjai (jų teisėti atstovai),
rinkimų komisijos,
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys,
viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai,
leidėjai ir žurnalistai, renkantys informaciją
visuomenės informavimo tikslais,
individualūs tyrėjai .

8

1

2

3

11.

Institucijų, įstaigų,
tarnybų,
organizacijų ir kt.,
visuomeninių,
meno kūrėjų ir kt.
organizacijų,
profesinių sąjungų,
politinių partijų ir
kt. veiklos
organizavimo
dokumentai

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
3. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
darbo (tarnybos) santykius reglamentuojančių
teisės aktų nustatyta tvarka;
4. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
visuomeninių, meno kūrėjų ir kt. organizacijų,
profesinių sąjungų ir politinių partijų įstatų
nustatyta tvarka.

4

12.

Institucijų, įstaigų,
tarnybų,
organizacijų ir kt.,
visuomeninių,
meno kūrėjų ir kt.
organizacijų,
profesinių sąjungų,
politinių partijų ir
kt. personalo
valdymo
dokumentai

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,
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymas

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
3. Išsilavinimo duomenys;
4. Paskatinimai, apdovanojimai;
5. Drausminės (tarnybinės) nuobaudos;
6. Duomenys apie leidimą ir teisę dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija;
7. Duomenys apie darbo užmokestį ir kitas
išmokas;
8. Ryšių duomenys (telefono numeris,
elektroninio pašto adresas);
9. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
darbo (tarnybos) santykius reglamentuojančių
teisės aktų nustatyta tvarka;
10. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
visuomeninių, meno kūrėjų ir kt. organizacijų,
profesinių sąjungų ir politinių partijų įstatų
nustatyta tvarka.

5

Duomenų subjektai (jų teisių perėmėjai ir
teisėti atstovai),
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys,
viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai,
leidėjai ir žurnalistai, renkantys informaciją
visuomenės informavimo tikslais,
individualūs tyrėjai .
Duomenų subjektai (jų teisių perėmėjai ir
teisėti atstovai),
Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos,
kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys,
viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai,
leidėjai ir žurnalistai, renkantys informaciją
visuomenės informavimo tikslais,
individualūs tyrėjai .
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13.

2

Valstybinio turto
privatizavimo,
nuosavybės
atstatymo
dokumentai

3

2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo
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teisinės apsaugos įstatymas

5

Sandorių dalyviai (jų teisių perėmėjai ir
teisėti atstovai),
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
antstoliai, notarai,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys,
viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai,
leidėjai ir žurnalistai, renkantys informaciją
visuomenės informavimo tikslais,
individualūs tyrėjai .
Fondo sudarytojai (jų teisių perėmėjai ir
teisėti atstovai),
valstybės ir savivaldybių institucijos ir
įstaigos, įmonės ir kt., vykdančios teisės
aktuose nustatytas viešosios valdžios
funkcijas,
teismai, ikiteisminio tyrimo įstaigos,
advokatai, teikiantys teisines paslaugas,
mokslinius tyrimus vykdantys asmenys,
viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai,
leidėjai ir žurnalistai, renkantys informaciją
visuomenės informavimo tikslais,
individualūs tyrėjai, fondo sudarytojo
leidimu (jei tai numatyta dokumentų
perdavimo sutartyje) .

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Etninė kilmė;
5. Pilietybė;
6. Šeimyninė padėtis;
7. Gyvenamosios vietos adresas;
8. Duomenys apie darbo vietą, profesinę veiklą;
9. Išsilavinimo duomenys;
10. Duomenys apie sveikatą;
11. Paskatinimai, apdovanojimai;
12. Vaikų vardai, pavardės ir gimimo datos;
13. Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų
duomenys;
14. Ryšių duomenys (telefono numeris,
elektroninio pašto adresas);
15. Asmens nuotraukos;
16. Kiti asmens duomenys, esantys fondo
sudarytojo (-jų) sukauptuose dokumentuose.
Pastaba.  asmenys, norintys gauti naudoti šiuos dokumentus, privalo užpildyti Prašymą prieiti prie dokumentų, kuriuose yra asmens duomenų.
14.

Asmenų (šeimų)
fondų dokumentai

2016 m. balandžio 27 d. Europos
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2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
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Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas,
Lietuvos Respublikos dokumentų ir
archyvų įstatymas,
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teisinės apsaugos įstatymas

4

1. Asmens vardas (-ai), pavardė (-ės);
2. Asmens kodas;
3. Gimimo data;
4. Pilietybė;
5. Gyvenamosios vietos adresas;
6. Duomenys apie privatizuojamą turtą arba
turtą, į kurį atstatoma nuosavybė;
7. Duomenys apie finansinius ar (ir) turtinius
sandorius;
8. Kiti asmens duomenys, surinkti ar pateikti
turto privatizavimą ar nuosavybės atstatymą
reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
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