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INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

(VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DALYVIAMS) 

 

 Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (toliau – Reglamentas) 13 ir 14 straipsniais, informuojame, jog: 

1. Duomenų valdytojas yra VšĮ Vilniaus švietimo pažangos centras, juridinio asmens kodas 

305783083, adresas Švitrigailos g. 11B, Vilnius, tel. +370 660 31660, el. p. edu@vilnius.lt. 

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: MB „Duomenų sauga“ , el. paštas 

dap@duomenu-sauga.lt, tel. +370 67243319. 

3. Viešųjų pirkimų vykdymo, organizavimo ir sudarytų sutarčių vykdymo tikslu 

tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, individualios veiklos pažymėjimo ar 

verslo liudijimo numeris, išsilavinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, 

banko sąskaitos numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba), kuriuos 

tvarkyti įpareigoja teisės aktai. 

4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Reglamento 6 str. 1 d. B ir C p. 

5. Asmens duomenys saugomi 10 metų po pirkimo pabaigos. Sutarčių vykdymo dokumentai 

– 10 metų pasibaigus sutarčiai. 

6. Asmens duomenys gali būti pateikti savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų 

tarnybai, taip pat kitoms įstaigoms ir įmonėms, jei tokių duomenų perdavimas yra būtinas 

tinkamam pareigų įgyvendinimui, teisės aktų nustatyta tvarka asmens duomenys gali būti perduoti 

teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų ar ginčų 

nagrinėjimo. Mes taip pat naudojamės trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, 

duomenų apsaugos pareigūno, advokatų, BĮ „Skaitlis“ ir pan.), kurių tinkamam suteikimui gali 

būti būtina suteikti prieigą prie mūsų tvarkomų fizinio asmens duomenų. Šiuo atveju mes 

užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų 

apsaugos užtikrinimo pareigų. Be to, pirkimo dokumentai (pasiūlymai, sutartys ir kt.) gali būti 

viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

7. Visą aktualią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti duomenų valdytojo 

tinklapio skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. 

8. Teisės aktų nustatyta tvarka, turite šias teises:  

  ▪ susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

  ▪ teisę kreiptis į mus su prašymu ištaisyti netikslius duomenis; 

  ▪ teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, išskyrus teisės aktuose 

numatytas išimtis; 

  ▪ teisę gauti ar perduoti (perkelti) kitam savo asmens duomenis; 

  ▪ teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą tam tikromis aplinkybėmis; 

▪ teisę pateikti skundą priežiūros institucijai; 

  ▪ teisę nesutikti  su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. 
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