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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Informuojame, kad: 

1. duomenų valdytojas VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“ (toliau – PPI), juridinio asmens kodas 300015813, buveinės 
adresas – J. Basanavičiaus g. 45, 03109 Vilnius, tel. 8 6 672 35 298, el. paštas info@ppi.lt (toliau – PPI), įgyvendindamas 
projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei 
prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – Projektas) bei vykdydamas Globos centro veiklos ir vaiko 
budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. A1-28 (toliau – Globos centro aprašas), 
nustatytas funkcijas, tvarko globėjų (rūpintojų) susijusių ir nesusijusių giminystės ryšiais bei jų šeimose globojamų 
(rūpinamų) vaikų, šeimynos dalyvių (toliau  vadinami – klientais) asmens duomenis1: 

1.1. kliento asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą (adresą), telefono numerį, elektroninio pašto 
adresą ir kita;  

1.2. kliento sutuoktinio ar kitų suaugusių šeimos narių duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą ir kita; 

1.3. kliento globojamo/-ų (rūpinamo/-ų), šeimynoje prižiūrimo/-ų vaikų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą, 
duomenis apie vaiko ugdymo, gydymo įstaigą, sveikatos būklę, raidą ir kita;  

1.4. kliento biologinio/-ių vaiko/-ų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą ir kita; 

1.5. duomenis, susijusius su vaiko/-ų biologine šeima ar kitais artimaisiais (biologinių tėvų, brolių, seserų ar kitų asmenų, 
susijusių su vaiku/-ais emociniais ryšiais) vardą, pavardę, gimimo datą ir kita;  

2. Duomenų tvarkymo tikslai – teikti reikiamas pagalbos paslaugas (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir kt.), 
informuoti apie PPI vykdomas veiklas, teikiamas paslaugas, kviesti į renginius, mokymus, savitarpio pagalbos grupes, 
dalyvauti atliekamuose tyrimuose, klientų apklausose bei vykdyti kitas Globos centro apraše numatytas funkcijas.  

3. PPI klientų asmens duomenis tvarko teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasis teisės aktų nustatytų reikalavimų, šiame 
informaciniame pranešime  nustatytų tikslų, taip pat užtikrindamas duomenų saugumą, įgyvendindamas tinkamas technines 
ir organizacines priemones duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar (ir) atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo 
bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies 
e punktas, kuris numato, kad tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant 
duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.  

5. Taip pat informuojame, kad vadovaujantis BDAR 15, 16, 17, 18, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto 
teisėmis ir nustatyta tvarka klientas turi teisę:  

5.1. susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis (15 straipsnis); 

5.2. turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs asmens duomenys (16 straipsnis);  

5.3. reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (17 straipsnis);  

5.4. turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas (18 straipsnis);  

5.5. nesutikti, kad su klientu susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (21 straipsnis).  

6. Jeigu klientas pateikia raštišką prašymą, pasinaudoti šio pranešimo 5.3. – 5.5. punktuose išdėstytomis teisėmis, yra stabdomas 
klientui paslaugų teikimas, kol bus išnagrinėtas pateiktas prašymas. 

7. Skundų teikimas. Klientas turi teisę skųsti PPI veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

Šis informacinis pranešimas sudaromas 1 egzemplioriumi, kuris saugomas VšĮ „Pagalbos paaugliams iniciatyva“. 
 
 
 
 
__________________________________  _______________________ _________________________ 

(vardas ir pavardė)     (parašas)    (data) 
         

 
 
 

 

1 Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – Duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai 
nustatyta, visų pirma naudojant tokius identifikatorius kaip: vardas, pavardė, buvimo vietos duomenys, naudojant vieną iš jų ar kelis to fizinio asmens fizinės, 
fiziologinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. Specialieji asmens duomenys susiję su asmens sveikata, etnine kilme ir kt.  


