PRIVATUMO PRANEŠIMAS
(studentams, atliekantiems ar siekiantiems atlikti praktiką Valstybės tarnybos departamente prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)
Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytoja?
Valstybės tarnybos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD)
Biudžetinė įstaiga, kodas 188784211
Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius
Tel. (8 5) 271 8235, el. paštas info@vtd.lt
www.vtd.lrv.lt
VTD duomenų apsaugos pareigūnė Rima Tubutienė,
Tarnybos sąlygų skyriaus patarėja
Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius
Tel. (8 5) 271 8341, 8 672 85 225
El. p. rima.tubutiene@vtd.lt
Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens
duomenys?
Studentų, atliekančių ar siekiančių atlikti praktiką VTD, asmens duomenys tvarkomi vidaus
administravimo (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių
naudojimo) tikslu.
Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra atliekamas vykdant Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 57 straipsnio 1 dalies d punkte įtvirtintą užduotį –
skatinti duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų informuotumą apie jų prievoles pagal BDAR.
Atsižvelgiant į tai, asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktu (t. y.
asmens duomenys tvarkomi vykdant pavestas viešosios valdžios funkcijas).
Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?
Vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas,
parašas ir kiti asmens duomenys, kuriuos Jūs pateiksite pats ir (arba) kuriuos tvarkyti VTD įpareigoja
įstatymai ir kiti teisės aktai.
Pabrėžiame, kad dalyvavimas praktikoje VTD yra savanoriškas, todėl kreiptis į VTD dėl jos atlikimo
neprivalote. Jeigu nuspręsite kreiptis dėl praktikos atlikimo ar ją atliksite VTD, tuomet savo anksčiau
nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų VTD negalės organizuoti Jums praktikos
atlikimo VTD.
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Kam bus teikiami Jūsų duomenys?
Jūsų asmens duomenys bus teikiami VTD darbuotojams, atsakingiems už personalo valdymą,
dokumentų valdymą, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą.
Informuojame, kad teisės aktuose nustatytais atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti
kitoms institucijoms ir įstaigoms, teismams ar kt.
Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi praktikos organizavimo laikotarpiu ir 3 metus pasibaigus
praktinio mokymo sutarčiai.
Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į VTD dėl klausimų, susijusių su Jūsų asmens
duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:
1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
2. teisę susipažinti su duomenimis;
3. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;
4. teisę reikalauti ištrinti duomenis (,,teisė būti pamirštam“);
5. teisė apriboti duomenų tvarkymą;
6. teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui (tokiu atveju negalėsite atlikti praktikos
ir (ar) gauti jos atlikimą patvirtinantį dokumentą).
Informuojame, kad nesutikdami su VTD sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai ir Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
____________

