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Lietuvos moksh! akademij os prezidento
2018 m. gruodio lid. jsakymuNr. 37—T

LIETUVOS MOKSLIJ AKAIJEMIJOS
ASMENS DUOMENU APSAUGOS POLITIKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokslq akademijos asmens duornenq apsaugos politikos (toliau Politika) paskirtis
informuoti duomenq subjektus apie jq duomen! tvarkym bei nurodyti jq turimas teises iq duomenq ir
Lietuvos mokslq akadenijos (toliau Akademija) atvi1giu.
—

—

—

2. Akademija pareikia, kad Politika atitinka iuos esminius su asmens duomenq tvarkymu susijusius
principus:
2.1. asmens duomenys turi büti tvarkomi teisétu, siningu ir skaidriu bOdu (teisétumo, siningumo ir
skaidrumo principas);
2.2. asmens duomenys turi bãti renkami nustatytais, aikiai apibrétais bei teisétais tikslais ir toliau
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu badu;
2.3. asmens duomenys turi büti adekvatüs, tinkami ir tik tokie, kokiq reikia siekiant tikslq, del kuriq jie
tvarkomi (duornenq kiekio mthnimo principas),
2.4. asmens duomenys turi büti tikslüs ir prireikus atnaujinami; turi büti imamasi visi pagrjstq
priemoniq utiknnti, kad asmens duomenys, kurie nera tikslüs, atsive1giant jq tvarkymo tikslus, butq
nedelsiant itnnami arba itaisomi (tiksiumo pnncipas),
2.5. asmens duomenys turi büti laikomi tokia forma, kad duomenq subjekto tapatybç but
4 galima
nustatyti ne ilgiau, net tai yra bütina tais tikslais, kuriais jie yra tvarkomi,
2.6. asmens duomenys turi büti tvarkomi tokiu büdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines
priemones butq utikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, skaitant apsaug nuo duomeriq tvarkymo
be leidimo arba neteiséto duomenq tvarkymo ir nuo netyèinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo
(vientisumo ir konfidencialumo principas);
2.7. Akademija jgyvendina tinkamas organizacines, technines ir kitas priemones, kad but
4 laikomasi
aukèiau nurodytq principq, ir turi sugebeti jrodyti, kad jq yra laikomasi (atskaitomybes principas).
3. Akademija gall jgalioti savo valdomus duomenis tvarkyti duomenq tvarkytojus, tai yra
informaciniq technologijq ir eiektroniniq ryiq paslaugq teikejus, kitq paslaugq teikejus, auditorius,
konsultantus, ir kitus asmenis, kurie Akademijos valdomus duomenis tvarko nustatytais tikslais ir pagal
Akademijos nurodymus. Duomenq tvarkytojo prieigos teisés prie asmens duomenq naikinamos nutraukus
asmens duomernl tvarkymo sutartj, sudaryti su Akademija, ar iai sutarCiai pasibaigus.
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II SKYRIUS
PAGRINIMNES POLITIKOS S4VOKOS JR TRUMPINIAI
4. ADTAJ

—

Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisinés apsaugos jstatymas.

5. BDAR Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas)
—

6. Akademija duomen’q tvarkytojas,juridinio asmens kodas 188716281, buveinès adresas: Gedimino
pr. 3,01103 Vilnius.
—

7. Darbuotojas

—

fizinis asmuo su Akademija sudares darbo sutart.

8. Akademijos nariai

—

yra tikrieji nariai, nariai emeritai ir usienio nariai.

9. Duornenys / asmens duomenys bet kokia informacija apie fizin asmen, kurio tapatybe nustatyta
arba kurio tapatybç gahma nustatyti (duomenq subjektas), fizrnis asmuo, kurio tapatybç galima nustatyti, yra
asmuo, kurio tapatybç tiesiogial arba netlesiogial galima nustatyti, visi pirma pagal identifikatoriq, kaip antai
vardi ir pavarde, asmens identifikavimo numerl, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatoriq arba
pagal vieni ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines, psichines, ekonomines, kultürines ar
sociahnes tapatybes poymius
—

10. Duomenq gavéjas fizinis arbajuridinis asmuo, valdios institucija, agentura ar kita jstaiga, kuriai
atsk1eidiami asmens duomenys, nesvarbu. ar tai treéioji a1is ar ne.
—

11. Duornenq subjektas

—

fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Akademija.

12. Duomenq tvarkymas reikia bet kurii operaciji ar operacijq rinkinj, automatiniais arba
neautomatiniais büdais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas, urayrnas. rOiavimas,
saugoj imas, adaptavimas ar keitirnas, atgaminimas, paieka, naudoj imas, atskleidimas perduodant, platinant
ar kitu büdu padarant juos prielnamus, idestymas reikiama tvarka ar sujungimas derinant, blokavirnas,
trymmas ar naikimmas
13 Duomenq tvarkytojas
fizinis arba j uridinis asmuo, va1dios institucij a ar kita staiga, kuri
Akademijos vardu tvarko asmens duomenis
—

14. Treioji a1is
fizinis arba juridinis asmuo, va1dios institucija ar kita jstaiga, duomenq
tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Akademijos ar duomenq tvarkytojo jgaliojimu leidiama
tvarkyti asmens duomenis.
—

15. Praymas
Duomenq subjekto, siekianëio jgyvendinti Politikos 20 punkle nurodytas teises
(iskyrus Politikos 21 punkte nurodyt teisç) asmenikai, patu, per pasiuntinj ar elektroniniu büdu Politikoje
nustatyta tvarka pateiktas raytinis dokumentas.
—

16. Kitos Politikoje vartojarnos sivokos atitinka BDAR ir ADTAJ vartojamas sqyokas.
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III. SKYRIUS
ASMENS DUOMENIJ TVARKYMO TIKSLAI

17. Akademija asmens duomenis tvarko iais tikslais:
17 1 Akademijos nariq ir mokslininkq mokslo produkcijos autorystel fiksuoti ir vethnti mokslines (ir
meno) veikios rezultatus, tvarkomi ie duomenys duomenq subjekto vardas (vardai), pavarde
(pavardes), asmens kodas, asmeniniai telefono numenai, asmenmis elektronirno pato adresas,
darbovieté, gimimo data, institucija, institucijos padalinys, studijq pradios data, studijq pabaigos data,
pareigos, mokslinis laipsnis, darbo pradios data, darbo pabaigos ar/jr gynimo data, elektroninio pato
adresas, moks1inn darbl4 pavadinimai
17.2 Vidaus administravimo (struktüros tvarkymo, Akademijos nariq ir su Akademijos veikia susijusiq
asmenq informacijos valdymo, dokumentq valdymo, tuiimq materialiniq ir finansiniq itek1iq valdymo)
tikslu tvarkomi ie duomenys vardas (vardai), pavarde (pavardes), pilietybe, adresas, asmens
kodas,gimimo data, lytis, nuotrauka, paraas, eimos nariq ir i1aikytaniq vardai bei pavardes, asmens
kodai, asmens socialinio draudimo (paymejimo) numeris, darbo umokesio bei socialirno draudimo
imokq sumos, asmernnio telefono numens, elektromrno pato adresas, gyvenimo ir veikios apraymas,
pareigos (dirbamas darbas), perkeltas, duomenys apie isi1avinimi ir kva1ifikaciji, pedagoginiai vardai,
identifikavimo pedagogq registre kodas, duomenq raymo / keitimo data, vieuji ir privaiq interesq
dekiaravimo duomenys, duomenys apie asmens teistumi (nustatytoms pareigybems), paso ir /(ar)
asmens tapatybes korteles numeris (-iai), igdavimo data, galiojimo data, dokumenti idavusi staiga,
buvusi pavarde, Jgyto mokslo paymejimq numeiiai, kiti asmens duomenys, kunuos pateikia pats
asmuo
17 3 Informaciniq sistemq autentifikavimo tikslais tvarkomi duomenq subjekto vardas (vardai),
pavarde (pavardes), asmens kodas, asmemniai kontaktiniai telefono numenai, asmenirns elektrornnio
pato adresas, suteiktas vartotojo vardas, s1aptaodio pnminimo duomenys
17 4 Siekiant utiknnti elektroniniq rynj srautq pr1e1uri ir stebejimi, naudotojq veiksmai raomi
automatiniu büdu veiksmq urna1uose, apsaugotuose nuo neteiseto jame esanèiq duomenq naudojimo,
keitimo, ikraipymo, sunaikinimo Veiksmq urna1q iraai suteikia galimybç nustatyti galimai
nesankcionuoto poveikio prisijungimo ir (ar) bandymo prisljungti datq, prisijungimo trukmç,
pnsijungianio naudotojo vardi ir kompiuterio, i kuno prisijunglama, IP adres4 ir athktus veiksmus
Registruojama informacija apie naudotojq pasijungimi ir atsiJungimi, taip pat ir nesekmingus
bandymus registruotis Registruojama informacija apie naudotojq vykdomus elektronrnes informacijos
tvarkymo veiksmus (informacijos vedimi, keitimi, atnaujinim, panaikinimi) Paslaugq teikimo
stebesenai tvarkomi ie asmens duomenys naudotojq paskyrq duomenys, duomenq subjekto vardas
(vardai), pavarde (pavardes), naudotojo prisijungimo vardas, elektroninio pato adresas, vidmis ir
iorims fiksuoto ryio telefono numeriai, Institucija (asmens darbo ar studijq), naudotojl4 roles,
naudotojq teises, paslaugq miciavimo ir teikimo duomenys, paslaugq teikimq apraantys duomenys,
duomenq uk1ausimo laikas, duomenq perdavimo laikas, paslaugq suteikimo laikas, technimai
duomenys paslaugq teikimo stebesenai atlikti (IP adresas, prisijungimo data ir laikas, atsijungimo data
ir laikas, atlikti veiksmai, nepavykusn pnsij ungimq rnformacij a), technimai duomenys fiksuotoj o ryio
paslaugq teikimo stebesenai atlikti (ryio data bei ryio pradios bei pabaigos laikas,papildomq
paslaug4, pvz skambuèiq peradresavimo ar persiuntimo numenai, numeriai i kuriq skambinta,
paslauga kuna pasinaudota, paslaugos jrengimo adresas) Si informacija teises akto (Elektroniniq ryiq
statymo) reikalavimo pagrindu tvarkoma ne ilgiau kaip 6 men iskyrus statymo numatytas iimtis,
tokias kaip siekiant utikrrnti, kad duomenys but
4 prieinami sunkiq ir labai sunkiq nusikaltimq, kaip jie
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apibrèti Lietuvos Respublikos baudiarnajame kodekse, tyrirno, atskleidimo ir baudiamojo
persekiojimo tikslais, bet ne ilgiau kaip 6 ménesius papildomai. 1samus tvarkomq ir kompetetingorns
institucijoms privalom4 pateikti duomenq apraas ir tikslai numatyti Elektroniniq ryiq jstatyrno I
priede.
17.5. Konferencijq, serninarq ir kitq renginiq organizavimo tikslais tvarkomi ie duomenys: duomenq
subjekto vardas (vardai), pavarde (pavardes), asmens kodas, asrnenmiai kontaktiniai telefono numeriai,
atsiskaitomosios siskaitos numeris, asmeninis elektromnio pato adresas, darboviete, gimirno data,
institucija (darbo ar studijq), institucijos padalinys (darbo ar studijq), pareigos, mokshnis Iaipsnis,
elektroninio pato adresas, mokslinio darbo paraymo kalba, konferencijos dalyvio asmens tapatybei
nustatyti naudoj ami tapatybes dokumentq duomenys
17.6. Finansinio atsiskaitymo su fiziniais asmenimis, turiniais ne darbo santykiq su Akademija,
juridiniais asmenimis, atliekaniais paslaugas, vykdaniais individuaIii veikl4 asmenimis tikslu
tvarkomi atsakingi asmenq duomenys: duornenq subjekto vardas (vardai), pavarde (pavardés), asmens
kodas, kontaktiniai telefono numeriai, atsiskaitomosios sskaitos numeris (fiziniams asmenims Iêq
gavéjams), elektroninio pato adresas, atstovaujama organizacija ar institucija, pareigos, mokslinis
iaipsnis, asmens tapatybei nustatyti naudojami tapatybes dokumcntq duomenys.
-

17.7. Kandidatq atrankos administravirno tikslais tvarkomi ie duomenys: gyvenimo apraymai ir
duomenys pateikti juose, duomenq subjekto vardas (vardai), pavarde (pavardes), asmens kodas,
nuotrauka, asmeniniai kontaktiniai telefono numeriai, pateiktas kontaktams elektroninio pato adresas
(adresai), esama ir buvusios darbovietés, gimimo data, studijq institucija (esama ar buvusi), pareigos,
mokslinis Iaipsnis, pedagoginis laipsnis, savanorikai kiti kandidato pateikti asmeniniai duomenys.
17.8. Uitikrinant darbuotojq, kitq asmenq, kurie lankosi Akademijoje, ir Akademijos (vaistybes) turto
saugumi tvarkomi ie duomenys: vardas, pavardè, paraas, asmens kodas, saugos kamerq vaizdo jraai
ir nuotraukos Vaizdo stebejimas Akademijoje vykdomas siekiant utikrrnti asmenq, turto ir lankytojq
saugumi bei vieaji tvarki Akademijos patalpose ir tentorijoje (kieme) Informacija renkama ir
galimq incidentq tyrimui
17 9 Trnkamos komumkacijos su Akademijos nanais ir Jaunosios Akademijos nanais ir alumnais
utikrinimui tvarkomi ie duomenys kontaktinio asmens vardas (vardai), pavarde (pavardes),
kontaktinis telefono numeris, gimimo data, elektroninio pato adresas, pareigos
17 10 Asmenq skundq, praymq ir pareikimq nagrinejimo tikslu tvarkomi ie duomenys duomenq
subjekto vardas, pavardé, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pato adresas, paraas,
skundo, praymo ar pareikimo data ir numeris skunde, prayme ar pareikime nurodyta informacija
(skaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prayrno ar pareikimo nagrinejimo rezultatas,
skundo, praymo ar pareikimo nagrinéjimo metu gauta informacija, Akademijos atsakymo skundus,
praymus ar pareikimus data ir numeris.

IV SKYRIUS
DUOMENIJ SUBJEKTV INFORMAVIMAS

18. Akademijos valdomi duomenys tretiesiems asmenims teikiami esant duomenq subjekto sutikimui
arba kitam teiséto duomenq teikimo pagrindui.
19. Duomenq subjektams, prie pradedant tvarkyti
rnformacij i

jq

asmens duomenis, bUtina pateikti ii
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19.1.

Akademijos pavadinim, rekvizitus ir kontaktinius duomenis;

19.2.

duomenq tvarkymo tikslus;

19 3

duomenq tvarkymo teisin pagrindq,

19 4

duomenq apsaugos parelgüno, jei taikoma, kontaktinius duomems,

19 5
asmens duomenq saugojimo iaikotarp arba, jei tai neImanoma, kriterijus, taikomus tam
laikotarpiui nustatyti,
19.6. teise prayti, kad Akademija leistq susipainti su duomenq subjekto asmens duomenimis irjuos
itaisytq arba itrintq, arba apriboti duomenq tvarkymq, arba teisç nesutikti, kad duomenys but
4
tvarkomi, taip pat teisç j duomenq perke1iamumi;
19 7

teisç pateikti skundi,

19.8.

jei yra, asmens duomeni gavejus arba asmens duomenq gavejq kategorijas;

19.9. kai taikoma, apie Akademijos ketinimi asmens duomenis perduoti
tarptautinei organizacij ai,

treëiaji valstybç arba

19 10 kai taikoma, kad esama automatizuoto sprendimq priemimo, jskaitant profihiavimi, ir, bent tais
atvejais, prasmingi informaciji apie ioginj jo pagrindimi, taip pat tokio duomenq tvarkymo reikmç ir
numatomas pasekmes duomenq subjektams
20 Informacija turi büti pateikiama glausta, skaidria, aikia ir lengvai prieinama forma, paprasta kalba
V SKYRIUS
DUOMENIJ SUBJEKTIJ TEISES JR J1 jGYVENIMNIMAS
21

Duomenq subjektas turi ias teises nustatytas BDAR

21 1 teise büti informuotam,
21 2 prieigos (susipainimo) teise,
21 3 itrynimo teise (,,teise büti pamirtam”),
21 4 teise patikshnimi,
21 5 teise apriboti duomenl4 tvarkymi,
21 6 teise duomenq perke1iamumi,
21 7 teise nesutikti su duomenq tvarkymu,
21 8 teise, susijusi su automatiniu sprendlm4 priemimu ir profiliavimu
22
Politikos 21 1 papunktyje numatyta duomenq subjekto teise gyvendinama, informaciji duomenq
subj ektui apie Jo asmens duomen4 tvarkymi pateikiant
22 1 Akademijos intemeto svetaineje www ima it,
22.2. bendravimo su duomenq subjektu metu tokiu bUdu, kokiu duomenq subjektas kreipiasi
Akademijq ar Akademija kreipiasi duomenq subjekti

j
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22.2.1. jeigu duornenq subjektas j Akademij kreipiasi odiu Akademija informuoja apie duornenq
tvarkym bei pateikia inforrnacij duornern subjektui apie jo asmens duomenq tvarkym4, kiek tai
jmanoma, odiu arba, esant poreikiui, nurodo duomenq subjektui teisés aktus, kuriq pagrindu asmens
duomenys Akademijoje yra tvarkomi, nukreipia duomenq subjekt Aprao 22.1 papunktyje nurodyt
Akademijos interneto svetainç bei perduoda Akademijos duomenq apsaugos pareiguno kontaktus;
—

22.2.2. jeigu duornenq subjektas, teikdamas savo asmens duornenis, j Akademij kreipiasi ratu,
Akademija pateikia informacij apie duomenq tvarkym ratu, nurodydamas teisés aktus, kuriq
pagrindu asmens duomenys Akademijoje yra tvarkomi, nukreipia duomenq subjekt Politikos 22.1
papunktyje nurodyt Akademijos interneto svetainç bei perduoda Akademijos duomenl4 apsaugos
pareigUno kontaktus.
23.
Duomenq subjektas, jgyvendindamas prieigos (susipainimo) teisç su Akademijoje tvarkomais
savo asmens duomenimis, turi teisç gauti informacij nurodyt BDAR 15 str. id.
24. Akademija pateikia atsakym duomenii subjektui per vien ménesj nuo Praymo gavimo dienos.
Atsakyme duomenq subjektui, be BDAR 15 str. Id nurodytos informacijos, privaloma pateikti informacij
apie duomenq subjekto teisç pateikti skund Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai, taip pat duomenq
subjekto teisç prayti itaisyti arba itrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomern! tvarkym arba
nesutikti su asmens duomenq tvarkymu (kai ios teisés yra taikomos).
25. Duomenq subjektui papraius, Akadernija pateikia tvarkomq duomenq kopijas. Kai duomenq
subjektas Praym pateikia elektroninèmis priemonémis ir iskyrus atvejus, kai duomenq subjektas paprao
j pateikti kitaip, informacija pateikiama prastai naudojama elektronine forma. Teisé gauti tvarkomq asmens
duomenq kopij nejgyvendinama, jeigu tai gali daryti neigiam jtak kitq asrnenq teisérns.

26. Duomenq subjektas turi teisç kreiptis su Praymu itrinti su juo susijusius asmens duomenis
(Politikos 21.3 papunktis), jeigu yra vienas i BDAR 17 str. 1 d. nustatytq pagrindq.
27
Duomeni subjekto Prayme turi büti isamiai argumentuota, del kokiq pr1easèiq yra praoma
itrinti jo asmens duomenis, ir Prayme turi btiti nurodyta, kokiu BDAR 17 str 1 d nurodytu pagrindu yra
praoma itrinti asmens duomems
28
Teise reikalauti itrinti asmens duomenis (teise büti pamirtam) Akademijoje negyvendinama,
kai asmens duomenq tvarkymas yra gnndiamas
28 1 Europos Sajungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose nustatytq reikalavimq vykdymu,
28.2. archyvavimo tikslais, moksliniq tyrimq tikslais arba statistiniais tikslais laikantis BDAR 89
straipsnio I dalyje nustatytq duomen tvarkymo apsaugos priemoniq, jeigu del Politikos 25 punkte
nurodytos teisés gali tapti nejmanoma arbaji gali labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus;
28.3. siekiant pareikti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
29. Akademija, gavusi Politikos 26 punkte nurodyt duomenq subjekto Praym, privalo
nedeisdama, bet ne véliau kaip per vien ménesj nuo Praymo gavimo dienos, atlikti duomenq subjekto
tvarkomq asmens duomern analizç, siekdama nustatyti, ar duomenq subjekto pateiktas Praymas yra
pagrjstas, ir apie tai informuoti duomenq subjekti.
30.

Jeigu yra nustatoma, kad duorneni subjekto pateiktas Praymas yra pagrstas, Akademija:

30.1. nedelsdama, bet ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo Praymo pagrjstumo nustatymo, panaikina
su duomenq subjektu susijusius duomenis,
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30.2. jeigu néra galimybiq nedelsiant panaikinti duomenq subjekto asmens duomenq, sustabdo
duomenq subjekto asmens duomenq Warkymo veiksmus;
30.3. ne véliau kaip per 5 darbo dienas infonriuoja:
30.3.1. duomenq subjekt apie panaikinamus asmens duomenis;
30.3.2. duornenq gavèjus apie duomenq subjekto praymu itrintus (sunaikintus) asmens duomenis,
jeigu duomenq subjekto duomenys buvo teikiami duomenq gavejams, ir, atsive1gdarnas turimas
technologijas ii gyvendinimo snaudas, imasi pagrstq veiksmq, skaitant techrnnes priernones, kad
informuotq duomenis tvarkanius duornenq valdytojus, jog duornenq subjektas paprae, kad tokie
duomenq valdytojai itrintq (sunaikinti) visas nuorodas tuos asmens duomenis arba jq kopijas ar
dublikatus.
31. Jeigu duornenq subjektas nustato, kad Akademijoje yra tvarkomi netikslüs ar neisamüs jo
asmens duomenys, duomenq subjektas turi teisç kreiptis su Praymu, kad Akademija itaisyti tvarkomus
netikslius asmens duomenis arba papildytq neisarnnis asmens duomenis (teise patiks1inimi)
32. Tuo atveju, jeigu duomenq subjektas kreipiasi Akademij siekdamas itaisyti ar papildyti jo
Akademijoje tvarkomus duomenis, kurie buvo gauti ne tiesiogiai i duomenq subjekto. Akademija
nedeisdama perduoda informacijq apie galimai netikslius ar neisamius duomenis tuos duomenis tvarkanëiam
duomernj valdytojui.
33. Akadernija, gavusi Politikos 31 punkte nurodyta duomenq subjekto Prayrn, privalo
nedeisdama, bet ne véliau kaip per vieni mênesj nuo Praymo gavimo dienos, atlikti duomenq subjekto
tvarkomq asmens duomenq analizç, siekdama nustatyti, ar duomenq subjekto pateiktas Prayrnas yra
pagrjstas, ir apie tai informuoti duomenq subjekt.
34.

Jeigu yra nustatoma, kad duomern subjekto pateiktas Prayrnas yra pagrjstas, Akadernija privalo:

34 1 nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo Praymo pagrstumo nustatymo, itaisyti
neisamius ar netikslius asmens duomenis,
34 2 jeigu nera galimybiq nedelsiant itaisyti neisamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti
duomenq subjekto asmens duomeni tvarkymo veiksmus, ir iuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie
bus itaisyti,
34 3 ne veliau kaip per 5 darbo dienas nuo neisamiq ar netiksliq asmens duomenq itaIsymo
informuoti:
34.3.1. duomenq subjekt apie itaisytus neisamius ar netikslius asmens duomenis;
34.3.2. duomenq gavejus apie duomenq subjekto praymu itaisytus neisamius ar netikslius asmens
duomenis, jeigu duomenq subjekto duomenys buvo teikiami duomenq gavèjams.
35. gyvendindamas Politikos 21.5 papunktj duomeni subjektas turi teisç kreiptis j Akademij su
Praymu apriboti savo asmens duomenq tvarkym, jeigu yra vienas i BDAR 18 str. 1 d. nurodytq pagrindq.

36. Tuo atveju, kuomet duomenq subjektas pateikia Praym itrinti jo Akademijoje tvarkomus
asmens duomenis ir yra nustatoma, kad Praymas yra pagrjstas, taiau néra techniniq galimybiq duomenq
subjekto duornenis itrinti nedelsiant, duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymas gali bOti apribotas iki
tol, kol duomenq subjekto asmens duomenys bus itrinti.
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37. Akademija, gavusi Politikos 36 punkte nurodyt duornenq subjekto Praym, privalo
nedeisdama, bet ne vêliau kaip per vien mênes nuo Praymo gavimo dienos, atlikti vertinim, siekdama
nustatyti, ar duomenq subjekto pateiktas Praymas yra pagrstas, ir apie tai informuoti duomenq subjektq.
38.

Jeigu nustatoma, kad duomenq subjekto pateiktas Praymas yra pagrstas, Akademija privalo:

38 1 apriboti duomenq subjekto asmens duomenq tvarkym,
38.2. nedeisdama, bet ne vêliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo del asmens duomenl4 tvarkymo
apribojimo priêrnimo, informuoti duomenq subjekt apie jo asmens duomenq tvarkymo apribojim.
Jeigu yra galimybe, nurodyti preliminarq laikotarpj, kurio metu bus apribotas duomenq subjekto
asmens duomenq tvarkymas;
38.3. ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo del asmens duomenq tvarkymo apribojimo
prièmimo informuoti duomenq gavejus apie priimt4 sprendim, jeigu duomern! subjekto duomenys
buvo teikiami duomern gavejams.
39. Kai priimamas sprendimas panaikinti apribojim tvarkyti duomenq subjekto duomenis,
Akademija, prie panaikindama apribojim, pnvalo ratu informuoti duomenq subjekt
40
Duomenq subjektas turi teisç kreiptis Akademijj su Praymu persiqsti Akademijos tvarkomus
duomenq subjekto asmens duomenis kitam duomenq valdytojui ar pateikti paiam duomenq subjektui
(Politikos 21.6 papunktis), jeigu yra BDAR 20 str. nustatytos s1ygos.
41. Tam, kad but
4 jgyvendintas duomenq subjekto Praymas, turi bãti visos BDAR 20 str. nurodytos
sqiygos ir nustatyta praaniojo perkelti duomenis tapatybe, o jei reikia, Akademija turi teisç paprayti
duomenq subjekto papildomos informacijos
42. Akademija, gavusi Politikos 41 punkte nurodyt duomen4 subjekto Praym, privalo
nedelsdama, bet ne veliau kaip per vieni menesi nuo Praymo gavimo dienos, athkti vertinim, siekdama
nustatyti, ar duomenq subjekto pateiktas Praymas yra pagrstas, ir apie tai informuoti duomenq subjek4
43
Jeigu nustatoma, kad duomenq subjekto Praymas pagrstas ir duomenq gavej as gali prnmti
duomems Akademijos pasiulytu formatu, ratu suderinus su duomenq subjektu duomenq perdavimo saugum
utikrinanias priemones, praomi perkelti duomenys pateikiami Politikos 56 puhkte nurodytais terminais
44

Informacija gali büti pateikiama

44 1 duomenq subjektui,
44.2. kitam duomenq valdytojui, jeigu:
44.2.1. duomenq subjektas Prayme nurodo, kad Akademija duomenis turêtq persiqsti kitam duomenq
valdytojui;
44 2 2 yra techmnes galimybes pateikti duomenis tiesiogial kitam duomenq valdytojui
45. Jeigu duomenq subjekto Praymas del asmens duomen4 perkeliamumo jgyvendinamas duomenq
subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenq valdytojui, Akademija nevertina, ar duomenq
valdytojas, kuriam bus perkelti duomenq subjekto asmens duomenys, turi teismi pagnnd gauti duomenq
subjekto asmens duomenis ir ar is duomenq valdytojas utikrins tinkamas asmens duomenq saugumo
priemones. Akademija neprisiima atsakomybes u perkeltq asmens duomenq tolimesnj tvarkymi, kurj atliks
kitas duomenq valdytojas
46. Duomenq subjektas turi teis del su jo konkreèiu atveju susijusiq prieasèiq kreiptis j 4
Akademij
su Praymu del nesutikimo, kad su juo susij asmens duomenys but
4 tvarkomi (teise nesutikti su duomenq
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tvarkymu), jeigu Akademija duomenq subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama jgyvendinti jai pavestas
vieosios va1dios funkcijas, teisétus Akademijos ar treèiosios a1ies interesus, moksliniq ar statistiniq tyrimq
tikslais.
47. Akademija, gavusi Politikos 46 punkte nurodyt duomeni subjekto Praym, privalo
nedeisdama, bet ne vêliau kaip per vien ménesj nuo Praymo gavimo dienos, atlikti vertinim, siekdama
nustatyti, ar duomenq subjekto pateiktas Praymas yra pagrjstas, ir apie tai informuoti duomenq subjek4.
48. Jeigu nustatoma, kad duomenq subjekto pateiktas Praymas yra pagrstas, Akademija Politikos
55 punkte nurodytais terminais informuoja duomenq subjekt, kad jo Praymas bus frykdytas.
49. Jeigu nustatoma, kad duomenq sub] ekto Praymas yra nepagrjstas, duomenys yra tvarkomi del
teisètq prieasCiq, kurios yra viresnés u duomenq subjekto interesus arba siekiant pareikti, vykdyti ar
apginti teisinius reikalavimus, Akademija privalo atsakyme argumentuotai rodyti, kad duomenq subjekto
duomenys yra tvarkomi del pagrjstq ir teisétq prieasiq, kurios yra viresnés u duomenl4 subjekto interesus.
50. Duomenq subjektas turi teisç, kad Akademijoje jam nebüti taikomas tik automatizuotu duomenq
tvarkymu, jskaitant profihiavim, grindiamas sprendimas (Politikos 21.8 papunktis), del kurio jam kyla
teisinés pasekmes arba kuris jam panaiu büdu daro didelj poveikj. Sios Duomenq subjekto teisés iimtys
nustatytos BDAR 22 str. 2 d.
VI SKYRIUS
DUOMENIJ SUBJEKTU PRAYMIJ DEL JIJ TEISITCJ jGYVENDINIMO
PATEIKIMO TVARKA
51. Praymas turi büti pateikiamas:
51.1.

ratu:

51.1.1. tiesiogiai atvykus j Akademij Praymai priimami Akademijos sekretoriate pateikiant juos
Akademijos atsakingam darbuotojui, Akademijos darbo valandomis;
—

51.1.2. siunèiant patu adresu: Gedimino pr. 3, LT-01 103 Vilnius;
51.2.

elektroniniu büdu siunèiant elektroninio pato adresu prezidiumas@lma.lt.
52. Elektroniniu büdu Praymas pateikiamas taip, kad but
4 galima:
52.1.

atpainti elektroninio dokumento format ir turinj;

52.2. atverti ir apdoroti jj elektroniniq dokumentq valdymo sistemos arba kitomis Akademijos
naudojamomis informaciniq technologijq priemonemis.
53. Praymas turi büti pateiktas vaistybine kalba, jskaitomas, duomenq subj ekto pasiraytas, jame turi
büti nurodytas duomenq sub] ekto vardas ir pavardè, asmens kodas, kontaktiné informacija, informacija apie
tai, koki Politikos 20 punkte nurodyt teisç ir kokia apimtimi pageidauja gyvendinti, bei informacija, kokiu
büdu duomenq subj ektas pageidauj a gauti atsakym.

54. Pateikdamas Praymq, duomenq subjektas privalo patvirtinti savo tapatybç:
54.1. jeigu Praymas pateikiamas tiesiogiai darbuotojui, duomenq sub] ektas Darbuotojui privalo
pateikti asmens tapatybç patvirtinant dokument. Akademija pasilieka tapatybç patvirtinanio
dokumento kopij;
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54.2. jeigu Praymas pateikiamas patu ar per pasiuntin, kartu su Praymu turi büti pateikiama
notaro patvirtinta ar notariniam patvirtinimui prilyginama asmens tapatybç patvirtinanio dokumento
kopij a;
54.3. jeigu Prayrnas pateikiamas elektroniniu büdu, toks Praymas turi büti pateikiamas taip, kad
4 galima identifikuoti elektroninj para ir Prayrn pateikus asmenj.
but
55. Duornenq subjektas Politikos 21 punkte nurodytas teises turi teisç jgyvendinti pats arba per
jstatymq nustatyta tvarka jga1iot atstov. Praym Akademijai paduodantis asmens atstovas arba atstovas,
kuris kreipiasi j Akademij atstovaujamo asmens vardu, pateikdamas Akademijai Politikoje nustatytus
reikalavimus atitinkantj Praym, turi pateikti ir Lietuvos Respublikos teisés aktq nustatyta tvarka jformint
atstovavim patvirtinantj dokument (Akademija pasilieka atstovavim patvirtinanio dokumento kopij).
56. Akademij a duomenq subj ekto Praym privalo inagrinêti ir atsakym duomenq subj ektui Prayme
nurodytu btidu pateikti ne véliau kaip per vien mOnesj nuo Praymo gavimo dienos. Jeigu Praymo
nagrinejimo metu pareikejas jj patikslina (papildo) arba suformuluoja i esmés nauj Praym, nagrinejimo
terminas skaiiuojamas nuo patikslinto (papildyto) praymo gavimo dienos.
57. Politikos 55 punkte nurodytas laikotarpis gali bãti pratçstas dar dviern ménesiams, atsive1giant
Praymo sudétingum ir nagrinéjamq Praymj skaiiq. Akademija prie pratçsdama Prayrno nagrinéjimo
termin informuoja duomenq subjekt apie Praymo nagrinejimo termino pratçsim ir pateikia termino
pratçsimo prieastis.
58. Jeigu duomenq subjekto Praymas yra akivaizdiai nepagrjstas arba neproporcingas, visq pirma del
jo pasikartojanèio turinio, Akademija turi teise atsisakyti imtis veiksm4 pagal tokj Praym. Akademija
pateikdama atsisakym imtis veiksmq pagal Prayrn privalo ratu nurodyti atsisakymo motyvus bei
informuoti duomenq subjekt apie duomenq subjekto turimq teisç pateikti skund Valstybinei duornenq
apsaugos inspekcij ai.
59 Akademija turi teisç atsisakyti nagilneti Praymj, jeigu Praymas pateiktas nesilaikant Politikos
51—54 punktq nuostatq Akademijai pateikdarna atsisakym imtis veiksml4 pagal Praym privalo ratu
nurodyti atsisakymo motyvus bei informuoti duomenq subjekt apie duornenq subjekto turlm4 teisç pateikti
skund Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai
VII SKYRIUS
ASMENS DUOMENIJ PERDAVIMAS
60. Asmens duomenys gali büti perduoti nurodytiems subjektams: jmonéms, organizcijoms, kurios
teikia paslaugas. Akademijai; bankams, kurie vykdo Akademijos atsiskaitymo operacijas; Svietimo ir mokslo
ministerijai kitoms organizacijoms ir vaistybés institucijoms (SODRA, Vaistybine mokesèiq inspekcija, ir
kt.), vaistybés informacinéms sistemoms, ir kt.Siq paminétq jmoniq I jstaigq galimybe naudoti JOsq
informacij yra ribota, nes jos negali ios informacijos naudoti kitais nei paslaugq teikimo mums tikslais.
61. Atvejai, kada mes galime atskleisti JQsq asmens duomenis kitoms a1ims: norédami nepaeisti
statymq arba reaguodami j privaIom teismo proceso reika1avim (pvz., gavç teisét nutarim4 ar nutartj
daryti krat arba kit teismo sprendim); norédami patvirtinti savo veiksmq teisétum; norédami apsaugoti
Akademijos teises, turt ar utiknnti jq saugum,kitais atvejais su JOsq sutikimu arba teisetu Jüsq praymu
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62. Akademija nurodytq asmens duornenq tvarkymui taip pat pasitelkia iuos duomenq tvarkytojus:
duomenq centrq, prieglobos, debesijos, svetainês administravimo ir susijusias paslaugas teikianias jmones,
dokumentq archyvavimo paslaugas teikianias jmones, rekiamos, rinkodaros paslaugas teikianias jrnones,
programinç frang kurianias, teikianèias, pa1aikanias ir vystanias jmones, informaciniq technologiji
infrastruktüros paslaugas teikianèias mones, ryio paslaugas teikianèias jmones, konsultacijas teikianëias
jmones, narymo internete ar veikios internete analizç atliekanèias ir paslaugas teikianèias jmones.
Akademija siekia, kad paslaugq teikéjai laikytqsi Bendrojo duomenq apsaugos reglamento, jstatymq,
Akademijos bei kitq privalomq teisès aktq reikalaviml4. Akademijos, kaip duomenq valdytojo, ir konkretaus
duomenq tvarkytojo santykiai, iskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato jstatymai ar kiti teisés aktai,
nustatomi raytineje sutartyje arba ratu idestytose slygose.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

63. Akademijos veiksmai ar neveikimas, kuriais paeidiami teisOs aktai, reglamentuojantys asmens
duomenq tvarkym ir apsaug, gali büti skundiami Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai, Vyriausiajai
administraciniq ginèq komisijai arba Vilniaus apygardos admiriistraciniam teismui Lietuvos Respublikos
teisés aktq nustatyta tvarka.
64. Politika jsigalioja 2018 metais. Politika gali bUti keièiama atsive1giant j teisOs aktq ir Akademijos
veikios pokyöius. Apie pakeitimus Akademija pranea interneto svetainêje www.lma.lt ar kitomis
priernonémis.

