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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos teismo
ekspertizės centre (toliau – LTEC) taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – nustatyti asmens duomenų
tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre tvarką, siekiant
įgyvendinti skaidrumo ir atskaitomybės principus.
2. Įgyvendinant asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teises, vadovaujamasi
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (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) ir Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamente vartojamas sąvokas.
II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
PIRMASIS SKIRSNIS
SU DARBO SANTYKIAIS SUSIJUSIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
4. Vykdant teisinę prievolę (Reglamento 6 str. 1 d. c p.), yra tvarkomi trijų subjektų grupių
(fizinių asmenų): darbuotojų, pretendentų užimti pareigas bei praktikantų asmens duomenys.
5. Išskiriami asmens duomenų tvarkymo tikslai, kuriais vadovaujantis yra tvarkomi darbuotojų
asmens duomenys:
5.1. personalo valdymo tikslas;
5.2. darbo užmokesčio apskaičiavimo tikslas;
5.3. dokumentų valdymo tikslas;
5.4. prieigų prie registrų ir informacinių sistemų sukūrimo tikslas;
5.5. atskaitingų asmenų apskaitos vedimo tikslas.
6. Personalo valdymo srityje yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens
kodas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, telefono numeris, socialinio draudimo pažymėjimo
serija ir numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo aprašymo duomenys ir juose nurodytus faktus
pagrindžiantys dokumentai (diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.), informacija, nurodyta
privačių interesų deklaracijoje; duomenys, įrodantys darbuotojo teisę į Lietuvos Respublikos darbo
kodekse nustatytas lengvatas (duomenys apie darbuotojo turimą (-us) vaiką (-us) iki 14 metų ar
neįgalų vaiką iki 18 metų, duomenys, kad darbuotojas vaiką (-us) augina vienas); priėmimo į darbą ir
atleidimo datos, poilsio laikas, informacija apie skatinimus ir nuobaudas; informacija apie atliktus
darbus ir užduotis.
7. Personalo valdymo srityje yra tvarkomi šie specialių kategorijų duomenys (Reglamento 9
str. 2 d. b, h p.): darbuotojo sveikatos duomenys, kiek tai susiję su atitinkamos pareigybės
reikalavimais ir nėštumu, duomenys apie darbuotojo neįgalumą, taip pat biometriniai duomenys, o
būtent veido atvaizdas.
8. Personalo valdymo srityje yra tvarkomi asmens duomenys, susiję su teistumu (taikoma
valstybės tarnautojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 1 d.,
įskaitant teismo ekspertus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 str. 1 d.
5 p.).
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9. Darbo užmokesčio apskaičiavimo srityje, siekiant užtikrinti tinkamą darbo užmokesčio ir su
juo susijusių mokesčių apskaičiavimą, išmokėjimą ir ataskaitų bei deklaracijų sudarymą, yra tvarkomi
šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, socialinio draudimo pažymėjimo
serija ir numeris, priėmimo į darbą data, atleidimo iš darbo data, elektroninio pašto adresas,
informacija apie darbo užmokestį, duomenys, įrodantys darbuotojo teisę į Lietuvos Respublikos darbo
kodekse nustatytas lengvatas (duomenys apie darbuotojo turimą (-us) vaiką (-us) iki 14 metų ar
neįgalų vaiką iki 18 metų, duomenys, kad darbuotojas vaiką (-us) augina vienas), banko ir
atsiskaitomosios sąskaitos duomenys).
10. Darbo užmokesčio apskaičiavimo srityje yra tvarkomi šie specialių kategorijų duomenys
(Reglamento 9 str. 2 d. b p.): sveikatos duomenys, susiję su nėštumu, ir duomenys apie darbuotojo
neįgalumą.
11. Dokumentų valdymo srityje, siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų tvarkymą (gautų,
siunčiamų dokumentų apskaitos sistema, vidaus dokumentų sistema ir pan.), yra saugomi šie asmens
duomenys: darbuotojo vardas ir pavardė, pareigos, prisijungimo prie sistemos vardas.
12. Siekiant sukurti prieigas prie registrų ir informacinių sistemų (dokumentų elektroninė
sistema, elektroninių paslaugų portalas, elektroninis paštas, apsaugos posto praėjimo kortelė ir pan.),
yra naudojami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, prisijungimo
vardas, el. pašto adresas, IP adresas.
13. Siekiant užtikrinti tinkamą atskaitingų asmenų apskaitos vedimą (komandiruočių,
transporto išlaidų, reprezentacinių išlaidų apskaičiavimas ir išmokėjimas), tvarkomi šie asmens
duomenys: vardas, pavardė, pareigos, banko ir atsiskaitomosios sąskaitos duomenys, asmeninio
automobilio duomenys.
14. Darbuotojų asmens duomenys yra gaunami iš duomenų subjekto, iš privačių interesų
deklaracijų sistemos (VTEK IDIS), iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, iš Gyventojų registro.
15. Darbuotojų asmens duomenys yra teikiami:
15.1. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos, siekiant pranešti apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžią ir (arba) pabaigą,
nedraudiminius laikotarpius, apie apdraustajam suteiktas (atšauktas) tėvystės atostogas arba atostogas
vaikui prižiūrėti. Tuo tikslu pateikiami šie duomenys: darbuotojo asmens kodas, vardas, pavardė,
gimimo data, socialinio draudimo pažymėjimo serija ir numeris, priėmimo į darbą data, atleidimo iš
darbo data, informacija apie darbo užmokestį, duomenys, įrodantys darbuotojo teisę į Darbo kodekse
nustatytas lengvatas (duomenys apie darbuotojo neįgalumą, duomenys apie darbuotojo turimą (-us)
vaiką (-us) iki 14 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų, darbuotojo duomenys apie jo sveikatos būklę,
duomenys, kad darbuotojas vaiką (-us) augina vienas);
15.2. Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,
siekiant užtikrinti tinkamą darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių
apskaičiavimą, išmokėjimą ir ataskaitų bei deklaracijų sudarymą. Tuo tikslu teikiami šie duomenys:
darbuotojo asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, informacija apie darbo užmokestį ir
priskaičiuotą pajamų mokestį;
15.3. Valstybės tarnautojų registrui (VATAR), siekiant užtikrinti registre kaupiamos
informacijos teisingumą. Tuo tikslu teikiami šie duomenys: tarnautojo vardas, pavardė, asmens kodas,
metinio vertinimo ataskaita, duomenys apie pareigų pakeitimą, atlyginimą, priemokas, pašalpas bei
priedus ir tikslines atostogas;
15.4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai apie asmenims suteiktą, pratęstą ar
pripažintą teismo eksperto kvalifikaciją, siekiant atnaujinti Lietuvos Respublikos teismo ekspertų
sąraše esančią informaciją. Tuo tikslu teikiami šie duomenys: teismo eksperto vardas, pavardė,
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suteikta kvalifikacija, kontaktinis adresas, teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo
terminas.
16. Darbuotojų asmens bylose esantys asmens duomenys yra saugomi nuolat.
17. Pretendentų užimti pareigas asmens duomenys yra tvarkomi pretendentų užimti pareigas
atrankos tikslu. Atsižvelgiant į tai, yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens
kodas, gimimo data, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto
adresas, artimieji asmenys (taikoma valstybės tarnautojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu), duomenys apie atleidimą iš
skiriamų arba renkamų pareigų, praradimą verstis atitinkama veikla už neatitiktį įstatymuose
numatytiems reikalavimams (taikoma valstybės tarnautojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymo 31 str. 1 d.), pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos
aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, pokalbio su pretendentu skaitmeninis garso
įrašas.
18. Pretendentų užimti pareigas srityje yra tvarkomi šie specialių kategorijų duomenys
(Reglamento 9 str. b, h p.): sveikatos duomenys, kiek tai susiję su atitinkamos pareigybės
reikalavimais, biometriniai duomenys, o būtent veido atvaizdas.
19. Pretendentų užimti pareigas srityje yra tvarkomi asmens duomenys, susiję su teistumu
(taikoma siekiant užimti valstybės tarnautojo pareigas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 31 str. 1 d., įskaitant teismo ekspertus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismo
ekspertizės įstatymo 5 str. 1 d. 5 p.).
20. Pretendentų užimti pareigas asmens duomenys yra gaunami iš duomenų subjekto.
21. Pretendentų užimti pareigas asmens duomenys yra saugomi 6 mėn.
22. Praktikos atlikimo tikslu, vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. b punktu, yra tvarkomi
praktikantų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos
adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, socialinio draudimo pažymėjimo numeris ir
serija, gyvenimo aprašymo duomenys ir juos pagrindžiantys dokumentai (įgytą išsilavinimą
pagrindžiantys diplomai, atestatai, pažymėjimai ir kt.), taip pat praktikos atlikimo pradžios ir pabaigos
datos, informacija apie atliktus darbus ir užduotis; praktikos atlikimo pagrindas (trišalė sutartis ar
pan.).
23. Praktikos atlikimo srityje yra tvarkomi šie specialių kategorijų duomenys (Reglamento
9 str.): biometriniai duomenys, o būtent veido atvaizdas.
24. Praktikantų asmens duomenys yra gaunami iš duomenų subjekto ir iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
25. Praktikantų asmens duomenys yra teikiami Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, siekiant pranešti apie apdraustųjų valstybinio
socialinio draudimo pradžią ir (arba) pabaigą, nedraudiminius laikotarpius.
26. Praktikantų asmens duomenys yra saugomi 3 mėn. po praktikos sutarties pasibaigimo.
ANTRASIS SKIRSNIS
SU EKSPERTINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMU SUSIJUSIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
27. Vykdant teisinę prievolę ir pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d.
c ir e p.), pasireiškiančias ekspertinių tyrimų atlikimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismo
ekspertizės įstatymo 19 str., yra tvarkomi fizinių asmenų asmens duomenys.
28. Atliekant ekspertinį tyrimą bei surašant specialisto išvadą ar ekspertizės aktą, yra tvarkomi
šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo metai, procesinė padėtis byloje, teisminės bylos ir
teisminio proceso numeriai bei kiti asmens duomenys, pateikiami ekspertinio tyrimo užsakovo.
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29. Atliekant ekspertinį tyrimą bei surašant specialisto išvadą ar ekspertizės aktą, yra tvarkomi
specialių kategorijų duomenys (Reglamento 9 str.), o būtent užsakovo pateikti duomenys.
30. Atliekant ekspertinį tyrimą bei surašant specialisto išvadą ar ekspertizės aktą, yra tvarkomi
asmens duomenys apie padarytas nusikalstamas veikas (Reglamento 10 str.).
31. Ekspertinio tyrimo užsakovo pateikta užduotis, nutartis, prašymas, kai kuriais atvejais
bylos dokumentų kopijos kartu su ekspertizės aktu ar specialisto išvada su joje nurodytais asmens
duomenimis saugomi 25 m.
32. Vykdant teisinę prievolę ir pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d.
c ir e p.), pasireiškiančias kontrolinių pavyzdžių sunaikinimu arba palikimu saugoti pagal teismų
priimtus nuosprendžius ar teismo baudžiamuosius įsakymus, yra tvarkomi minėtuose procesiniuose
dokumentuose nurodyti asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir vieta,
išsilavinimas, šeimyninė padėtis, gyvenamosios vietos adresas, procesinė padėtis.
33. Vykdant teismo priimtą sprendimą, yra tvarkomi asmens duomenys apie padarytas
nusikalstamas veikas, apie apkaltinamuosius nuosprendžius (Reglamento 10 str.).
34. Asmens duomenys yra gaunami iš ekspertinio tyrimo užsakovo (ikiteisminio tyrimo
institucijos ir pareigūnai, teismai ir pan.).
35. Teismo nuosprendis ar baudžiamasis įsakymas dėl kontrolinių pavyzdžių sunaikinimo ar
saugojimo saugomas kartu su ekspertizės aktu 25 metus.
TREČIASIS SKIRSNIS
SU MOKYMAIS SUSIJUSIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
36. Vykdant teisinę prievolę ir pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d.
c ir e p.), pasireiškiančias teisėsaugos institucijų pareigūnų mokymų organizavimu, yra tvarkomi
lektorių ir mokymų dalyvių asmens duomenys.
37. Registruojant dalyvius į mokymus, išduodant mokymų dalyvių pažymėjimus yra tvarkomi
šie mokymų dalyvių asmens duomenys: vardas, pavardė, pareigos, darbovietė, el. pašto adresas,
telefono numeris.
38. Viešinant informaciją apie mokymus, yra tvarkomi šie lektorių asmens duomenys: vardas,
pavardė, pareigos.
39. Lektorių ir mokymų dalyvių asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš duomenų
subjekto.
40. Lektorių ir mokymų dalyvių asmens duomenys yra saugomi 5 metus.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
SU PRAŠYMAIS IR SKUNDAIS SUSIJUSIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
41. Vykdant teisinę prievolę ir pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d.
c ir e p.), pasireiškiančias asmenų teise apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą
ar administracinius sprendimus, taip pat pasireiškiančias teise į įstatymais pagrįstą ir objektyvų
asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimą bei teise gauti informaciją ir dokumentus, yra tvarkomi fizinių
asmenų, pateikusių prašymus bei skundus, asmens duomenys.
42. Gautų dokumentų registravimo sistemoje tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė,
asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys: telefono numeris,
elektroninio pašto adresas, prašyme ar skunde asmens pateikta informacija, prašymo, skundo ar
paklausimo nagrinėjimo rezultatas.
43. Internetinėje svetainėje, siekiant pateikti klausimą LTEC, tvarkomi asmens duomenys:
vardas, kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas.
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44. Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto.
45. Siekiant vykdyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, valstybės
institucijoms ir įstaigoms, yra teikiami šie asmens duomenys: prašymą, skundą pateikusio fizinio
asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai
duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), prašymo ar skundo registravimo data ir numeris,
prašyme, skunde asmens pateikta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis,
prašymo, skundo nagrinėjimo rezultatas, atsakymo data ir numeris).
46. Skundai bei prašymai su juose esančiais asmens duomenimis yra saugomi 5 metus.
PENKTASIS SKIRSNIS
SU SUTARTIMIS SUSIJUSIŲ ASMENŲ DUOMENŲ TVARKYMAS
47. Siekiant įvykdyti sutartį, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš
sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), yra tvarkomi asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens
kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, pareigos, darbo
užmokestis.
48. Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto.
49. Asmens duomenys yra saugomi 10 metų po sutarties įvykdymo.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
SU VAIZDO STEBĖJIMU SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS
50. Siekiant užtikrinti LTEC darbuotojų fizinę apsaugą bei LTEC ir darbuotojų turto apsaugą,
vadovaujantis Reglamento 6 str. 1 d. d p. (siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto interesus,
įskaitant fizinę ir turto apsaugą) bei 6 str. 1 d. f p. (siekiant teisėtų LTEC interesų, o būtent darbuotojų
ir turto apsaugos), yra atliekamas vaizdo stebėjimas patalpose bei teritorijoje.
51. Vykdant vaizdo stebėjimą yra tvarkomi specialių kategorijų duomenys (Reglamento 9 str.
2 d. g p.), o būtent biometriniai duomenys – į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių fizinių
asmenų fiziniai duomenys.
52. Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto.
53. Vaizdo įrašai su juose esančiais asmens duomenimis gali būti teikiami kompetentingoms
institucijoms tais atvejais, kai vaizdo įrašuose yra užfiksuojama nusikalstama ar kita teisės aktų
uždrausta veika.
54. Vaizdo įrašai yra saugomi 20 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai vaizdo įrašuose yra
užfiksuojama nusikalstama ar kita teisės aktų uždrausta veika ir kitais konkrečiais atvejais, nustačius,
kad užfiksuoti duomenys bus reikšmingi. Minėtais atvejais vaizdo įrašai saugomi tiek, kiek reikia
konkrečiu atveju, bet ne ilgiau nei 3 metus.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
SU INTERNETINĖMIS SVETAINĖMIS SUSIJUSIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
55. Tvarkant LTEC internetinę svetainę bei socialiniame tinkle „Facebook“ esančią LTEC
paskyrą, yra tvarkomi fizinių asmenų: darbuotojų, LTEC svečių bei internetinės svetainės lankytojų
asmens duomenys.
56. Siekiant užtikrinti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480, reikalavimų įgyvendinimą bei tinkamą svetainės funkcionavimą, tvarkomi šie
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darbuotojų duomenys: darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris,
direktoriaus ir jo pavaduotojo gyvenimo aprašymai.
57. Siekiant vesti internetinės svetainės lankomumo apskaitą, yra tvarkomi internetinės
svetainės lankytojų IP adresai.
58. Siekiant tinkamai tvarkyti socialiniame tinkle „Facebook“ esančią LTEC paskyrą, yra
tvarkomi šie darbuotojų duomenys: vardas, pavardė, darbuotojo pareigos, pasiekimai bei nuopelnai.
59. Tvarkant internetinę svetainę bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, yra tvarkomi
fizinių asmenų (darbuotojų ir svečių) specialių kategorijų duomenys (Reglamento 9 str. 2 d. a p.), o
būtent biometriniai duomenys (veido atvaizdai užfiksuoti nuotraukose), esant duomenų subjekto
sutikimui, išreikštam LTEC-TA-R-176-2P, LTEC-TA-R-176-3P arba LTEC-TA-R-176-4P formose.
60. Biometriniai duomenys yra gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto. Nuotraukos, kuriose
yra užfiksuoti biometriniai duomenys, yra gaunamos iš LTEC darbuotojo, atsakingo už fotografavimą.
61. Internetinės svetainės lankytojų apsilankymo žurnalo duomenys yra fiksuojami 6 mėn.,
siekiant vesti lankomumo apskaitą.
62. Internetinėje svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje patalpinta informacija
saugoma 10 metų.
63. Renginių metu padarytos nuotraukos saugomos 25 metus.
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
SU TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS VEIKLA SUSIJUSIŲ
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
64. Vykdant teisinę prievolę ir pavestas viešosios valdžios funkcijas (Reglamento 6 str. 1 d.
c ir e p.), pasireiškiančias asmenų teise skųsti teismo ekspertus dėl Teismo ekspertų profesinės etikos
kodekso nuostatų pažeidimų, taip pat pasireiškiančias teise gauti informaciją, susijusią su teismo
ekspertize ir teismo ekspertais, yra tvarkomi fizinių asmenų, pateikusių prašymus, skundus bei
paklausimus, asmens duomenys.
65. Nagrinėjant skundus, paklausimus bei prašymus, yra tvarkomi šie asmens duomenys:
vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys:
telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kita subjekto pateikta informacija, prašymo, skundo ar
paklausimo nagrinėjimo rezultatas.
66. Nagrinėjant skundus, paklausimus bei prašymus, yra tvarkomi specialių kategorijų
duomenys (Reglamento 9 str.), o būtent pareiškėjo pateikti duomenys.
67. Nagrinėjant skundus, paklausimus bei prašymus, yra tvarkomi pareiškėjo pateikti
duomenys apie asmenų padarytas nusikalstamas veikas, apie apkaltinamuosius nuosprendžius
(Reglamento 10 str.).
68. Asmens duomenys yra gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto.
69. Siekiant vykdyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, valstybės
institucijoms bei kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims, kuriems teisės aktai suteikia teisę gauti
informaciją iš valstybės įstaigų ir organizacijų, yra teikiami šie asmens duomenys: prašymą, skundą,
paklausimą pateikusio fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), prašymo,
skundo ar paklausimo registravimo data ir numeris, prašyme, skunde ar paklausime asmens pateikta
informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis, prašymo, skundo ar paklausimo
nagrinėjimo rezultatas, atsakymo data ir numeris).
70. Skundai, prašymai, paklausimai bei atsakymai su juose esančiais asmens duomenimis yra
saugomi 1 metus po sprendimo priėmimo.
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III SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
71. Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:
71.1. teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą LTEC;
71.2. teisę susipažinti su LTEC tvarkomais savo asmens duomenimis;
71.3. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
71.4. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisę būti pamirštam“);
71.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
71.6. teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
71.7. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.
PIRMASIS SKIRSNIS
TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ
72. Informacija apie LTEC atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta
Reglamento 13 ir 14 str., pateikiama:
72.1. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi
į LTEC;
72.2. LTEC internetinėje svetainėje esančioje asmens duomenų apsaugos skiltyje;
72.3. įrengiant informacines lenteles apie vaizdo stebėjimą LTEC teritorijoje ir patalpose.
73. LTEC turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu:
73.1. duomenų subjektas jau turi šią informaciją;
73.2. duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų
neproporcingų pastangų;
73.3. duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos arba Lietuvos
Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos
priemonės;
73.4. asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos
Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės.
ANTRASIS SKIRSNIS
TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS
74. LTEC, esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens
duomenimis turi pateikti:
74.1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
74.2. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento 15 str. 1 ir
2 d., jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;
74.3. tvarkomų asmens duomenų kopiją.
75. Tvarkomų asmens duomenų kopija pateikiama taip, kad nebūtų neigiamo poveikio kitų
asmenų teisėms ir laisvėms.
76. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų
kopija ir kita forma nei LTEC pateikia. Už tai mokestis nėra imamas.
77. Jeigu renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:
77.1. LTEC tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra
galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, LTEC turi teisę paprašyti duomenų
subjekto sukonkretinti pateiktą prašymą;
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77.2. tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis,
duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.
TREČIASIS SKIRSNIS
TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS
78. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 str., turi teisę reikalauti, kad bet
kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti.
79. LTEC, gavus Taisyklių 100 punkte nurodytą duomenų subjekto prašymą, atlieka duomenų
subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekiant nustatyti, ar duomenų subjekto prašymas yra
pagrįstas.
80. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar
neišsamūs, LTEC gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
81. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas, LTEC privalo ištaisyti
netikslius ar neišsamius asmens duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištaisymo informuoti apie tai duomenų subjektą.
82. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo perduoti duomenų gavėjams, LTEC šiuos
duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų
pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius
duomenų gavėjus.
KETVIRTASIS SKIRSNIS
TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“)
83. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“)
įgyvendinama Reglamento 17 str. numatytais atvejais.
84. Duomenų subjekto prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra
prašoma ištrinti jo asmens duomenis (prašyme turi būti nurodytas vienas iš Reglamento 17 str. 1 d.
nurodytų pagrindų).
85. LTEC, gavus Taisyklių 100 punkte nurodytą duomenų subjekto prašymą, atlieka prašymo
įvertinimą, siekiant nustatyti, ar duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas.
86. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas, LTEC privalo ištrinti su
duomenų susijusius asmens duomenis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 5 darbo
dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti apie tai duomenų subjektą.
87. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali
būti neįgyvendinta Reglamento 17 str. 3 d. numatytais atvejais.
88. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo perduoti duomenų gavėjams, LTEC šiuos
duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų
pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius
duomenų gavėjus.
PENKTASIS SKIRSNIS
TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ
89. Reglamento 18 str. 1 d. numatytais atvejais LTEC privalo įgyvendinti duomenų subjekto
teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.
90. LTEC, gavus Taisyklių 100 punkte nurodytą duomenų subjekto prašymą, atlieka prašymo
įvertinimą, siekiant nustatyti, ar duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas.
________________________________________________________________________________________________
Popierinio dokumento kopija negalioja jei nėra kopijos tvirtinimo žymos, įgalioto Administravimo skyriaus
darbuotojo, patvirtinusio kopiją, parašo ir datos

TAISYKLĖS (TA)

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre taisyklės
Patvirtinimo data, numeris
2020-03-31 Nr. B-18
Patvirtino: direktorius
Giedrius Mozūraitis

Galioja nuo:
2020-04-09
Suderinta: R.Lukšaitė

Leidimo Nr. 1
Keitimo Nr. 0
Rengėjas:
A.Krikštaponytė

Žymuo
LTEC-TA-R176
Puslapis
11 iš 18

91. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas, LTEC privalo apriboti
duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti apie tai duomenų subjektą.
92. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo
panaikinimą duomenų subjektas informuojamas raštu.
93. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo perduoti duomenų gavėjams, LTEC šiuos
duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų
pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius
duomenų gavėjus.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS
TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ
94. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 20 str., turi teisę gauti su juo susijusius
asmens duomenis, kuriuos jis pateikė LTEC susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio
skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o LTEC, kuriam
asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių, kai:
94.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi;
94.2. duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
95. Ši teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą
viešojo intereso labui arba vykdant LTEC pavestas viešosios valdžios funkcijas.
SEPTINTASIS SKIRSNIS
TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU
96. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 str., turi teisę dėl su juo konkrečiu
atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad LTEC tvarkytų jo asmens duomenis.
97. LTEC, gavus Taisyklių 100 punkte nurodytą duomenų subjekto prašymą, atlieka prašymo
įvertinimą, siekiant nustatyti, ar duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas.
98. Jeigu nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra pagrįstas, LTEC ne vėliau kaip per
10 darbo dienų informuoja duomenų subjektą, kad jo prašymas bus įvykdytas.
99. Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas, LTEC privalo
atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir
teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, arba asmens duomenys yra
reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
AŠTUNTASIS SKIRSNIS
PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS
100. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę raštu,
pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninio pašto adresu info@ltec.lt.
101. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas pateiktas raštu asmeniškai,
duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma,
jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal
Reglamento 13 ir 14 str.
102. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą
paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio
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dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas
kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios
leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų
subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 str.
103. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti pateiktas valstybine kalba,
įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir
(ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo.
104. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.
105. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą
ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti
atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį
dokumentą ar jo kopiją.
106. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, LTEC prašo papildomos informacijos,
reikalingos ja įsitikinti.
107. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti
Taisyklių LTEC-TA-R-176-1P priede nurodytos formos prašymą.
108. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir
naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į paskirtą duomenų apsaugos
pareigūną. Siekiant užtikrinti Reglamento 38 str. 5 d. įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į
duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų
apsaugos pareigūnui.
DEVINTAS SKIRSNIS
PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS
109. Duomenų subjekto prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas duomenų subjektui
pateikiamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jeigu bus
vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie tai,
nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai.
110. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Taisyklių aštuntame skirsnyje nustatytos tvarkos ir
reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, duomenų
subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis.
111. LTEC turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu
duomenų subjekto prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas, visų pirma dėl jo pasikartojančio
turinio. LTEC, pateikdamas atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti
atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.
112. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos
Reglamento 23 str. 1 d. numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai informuojamas.
113. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama
valstybine kalba.
114. Visi veiksmai pagal duomenų subjekto prašymus įgyvendinti duomenų subjekto teises
atliekami ir informacija teikiama nemokamai, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenumato
kitaip.
115. LTEC veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises duomenų subjektas
turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija
ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 str. reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
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116. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą,
duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus miesto
apylinkės teismą.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
117. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti LTEC
darbuotojams yra suteiktos teisės.
118. LTEC darbuotojai, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis
Reglamente nurodytų asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų, neatskleisti su asmens
duomenimis susijusios informacijos, su kuria jie susipažino atlikdami savo funkcijas ir pavedimus.
119. LTEC įgyvendina technines ir organizacines priemones, kad užtikrintų, kad duomenys
tvarkomi laikantis Reglamente, Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiose Taisyklėse nustatytų
reikalavimų.
120. Šios taisyklės skelbiamos LTEC internetinėje svetainėje.
121. Šios taisyklės keičiamos direktoriaus įsakymu.

____________________________
Taisyklių įrašų formos ir jų žymenys:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Formos žymuo
LTEC-TA-R-176-1P
LTEC-TA-R-176-2P
LTEC-TA-R-176-3P
LTEC-TA-R-176-4P

Formos pavadinimas
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es)
Sutikimas dėl asmens duomenų viešinimo (darbuotojų)
Sutikimas dėl asmens duomenų viešinimo (svečių)
Personal data sharing consent

Įrašų formų nuoroda ETPVI sistemoje:
http://192.168.200.6/dlx/Common/Form.aspx?ID=1982268&VersionID=209756&Referrer=49c60946b3c7-47a6-a1f5-3ad4a1017799
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Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre taisyklės
Patvirtinimo data, numeris
2020-03-31 Nr. B-18
Patvirtino: direktorius
Giedrius Mozūraitis

Galioja nuo:
2020-04-09
Suderinta: R.Lukšaitė

Leidimo Nr. 1
Keitimo Nr. 0
Rengėjas:
A.Krikštaponytė

Žymuo
LTEC-TA-R176
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LTEC-TA-R-176-1P
(Duomenų subjekto vardas, pavardė)
(Adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris ar el. pašto adresas (nurodoma
pareiškėjui pageidaujant)
(Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)

_____________________________
(Duomenų valdytojo pavadinimas)
PRAŠYMAS
ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)
____________
(Data)
________
(Vieta)
1. Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es):
(Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu):
Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą
Teisę susipažinti su duomenimis
Teisę reikalauti ištaisyti duomenis
Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)
Teisę apriboti duomenų tvarkymą
Teisę į duomenų perkeliamumą
Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu
Teisę reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas
2. Konkretizuotas prašymas, nurodant, ko prašoma, ir pateikiant kiek įmanoma daugiau informacijos,
kuri leistų tinkamai įgyvendinti turimą(-as) teisę (-es).
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre taisyklės
Patvirtinimo data, numeris
2020-03-31 Nr. B-18
Patvirtino: direktorius
Giedrius Mozūraitis

Galioja nuo:
2020-04-09
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
PRIDEDAMA1:
1.
_________________________________________________________________________.
2.
_________________________________________________________________________.
3.
_________________________________________________________________________.

_______________
(Parašas)

_____________________________
(Vardas, pavardė)

1

Jeigu prašymas yra siunčiamas paštu, prie prašymo pridedama asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta
notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu kreipiamasi dėl netikslių duomenų ištaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijos; jeigu jos
siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.
Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų,
patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės
aktų nustatyta tvarka.
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Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre taisyklės
Patvirtinimo data, numeris
2020-03-31 Nr. B-18
Patvirtino: direktorius
Giedrius Mozūraitis

Galioja nuo:
2020-04-09
Suderinta: R.Lukšaitė
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LTEC-TA-R-176-2P
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO
(Data)
(Vieta)
Aš,.....................................................................................................................................................,
(Vardas, pavardė, pareigos)

sutinku/nesutinku (netinkamą žodį išbraukti) būti fotografuojamas(-a), filmuojamas(-a) Lietuvos
teismo ekspertizės centro organizuojamų mokymų, konferencijų, ekskursijų ir kitų renginių metu, kiek tai
susiję su Lietuvos teismo ekspertizės centro vykdoma veikla ir jos viešinimo tikslu, taip pat, kad
nuotraukos ir (ar) vaizdo įrašai, ir (ar) pranešimai, kuriuose nurodyti mano asmens duomenys (vardas,
pavardė, užimamos pareigos, profesinės veiklos pasiekimai) Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklos
viešinimo tikslu būtų skelbiami Lietuvos teismo ekspertizės centro internetiniame bei socialinio tinklo
„Facebook“ puslapiuose, esant poreikiui – žiniasklaidoje. Pasirašydamas sutikimą, esu informuotas, kad
nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus su mano atvaizdu, taip pat informaciją apie mano vardą, pavardę,
užimamas pareigas ir profesinės veiklos pasiekimus Lietuvos teismo ekspertizės centras turi teisę tvarkyti
Taisyklėse nurodytą terminą.
Taip pat sutinku/nesutinku (netinkamą žodį išbraukti), kad mano gimtadienis būtų skelbiamas
Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų vidaus informavimo priemonėse.
Esu informuotas(-a), kad, 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) 7 str. 3 d., turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti šį savo sutikimą. Pažymiu, kad esu
informuotas(-a), jog tokią teisę galiu įgyvendinti pateikdamas(-a) pasirašytą prašymą Lietuvos teismo
ekspertizės centrui adresu Lvovo g. 19A, Vilnius, arba el. paštu info@ltec.lt.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________
Popierinio dokumento kopija negalioja jei nėra kopijos tvirtinimo žymos, įgalioto Administravimo skyriaus
darbuotojo, patvirtinusio kopiją, parašo ir datos

Žymuo
LTEC-TA-R176

TAISYKLĖS (TA)

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre taisyklės
Patvirtinimo data, numeris
2020-03-31 Nr. B-18
Patvirtino: direktorius
Giedrius Mozūraitis

Galioja nuo:
2020-04-09
Suderinta: R.Lukšaitė

Leidimo Nr. 1
Keitimo Nr. 0
Rengėjas:
A.Krikštaponytė

Puslapis
17 iš 18

LTEC-TA-R-176-3P
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ VIEŠINIMO
(Data)
(Vieta)
Aš,....................................................................................................................................................,
(Vardas, pavardė)

sutinku būti fotografuojamas (-a), filmuojamas (-a) Lietuvos teismo ekspertizės centro
organizuojamų mokymų, konferencijų, ekskursijų ir kitų renginių metu, kiek tai susiję su Lietuvos teismo
ekspertizės centro vykdoma veikla ir jos viešinimo tikslu, taip pat, kad nuotraukos ir (ar) vaizdo įrašai,
kuriuose esu užfiksuotas, Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklos viešinimo tikslu būtų skelbiami
Lietuvos teismo ekspertizės centro internetiniame bei socialinio tinklo „Facebook“ puslapiuose.
Pasirašydamas sutikimą, esu informuotas, kad nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus su mano atvaizdu Lietuvos
teismo ekspertizės centras turi teisę tvarkyti Taisyklėse nurodytą terminą.
Esu informuotas(-a), kad, 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) 7 str. 3 d., turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti šį savo sutikimą. Pažymiu, kad esu
informuotas(-a), jog tokią teisę galiu įgyvendinti pateikdamas(-a) pasirašytą prašymą Lietuvos teismo
ekspertizės centrui adresu Lvovo g. 19A, Vilnius, arba el. paštu info@ltec.lt.

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________
Popierinio dokumento kopija negalioja jei nėra kopijos tvirtinimo žymos, įgalioto Administravimo skyriaus
darbuotojo, patvirtinusio kopiją, parašo ir datos

TAISYKLĖS (TA)
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įgyvendinimo Lietuvos teismo ekspertizės centre taisyklės
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2020-03-31 Nr. B-18
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LTEC-TA-R-176-4P

PERSONAL DATA SHARING CONSENT
(Date)
(Place)
I, ...........................................................................................................................................................,
(Name, surname)

give my consent to be photographed and filmed during training, conferences, excursions or other
types of events organized by Forensic Science Centre of Lithuania, to the extent that it is related to its
operational objectives and for publicity purposes. Furthermore, I give my consent for photographs and
videos of me to be shared on the website of Forensic Science Centre of Lithuania and its “Facebook”
social network account. By signing this consent, I am informed that Forensic Science Center of Lithuania
has the right to process the photographs and/or videos with my image within the time limit specified in
the Rules.
I am informed that in accordance with Article 7(3) of Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC
(General Data Protection Regulation), I have a right to withdraw this consent at any time. I note that I am
informed about the possibility to exercise this right by sending a signed application to Forensic Science
Centre of Lithuania, address Lvovo str. 19A, Vilnius or by submitting it via e-mail info@ltec.lt.

(Signature)

(Name, surname)
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