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Vadovaudamasis 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 (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento)
(toliau – Reglamentas) 24 straipsniu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, Pavyzdinėmis
tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių
tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl Tarnybinių lengvųjų
automobilių biudžetinėse įstaigose“, Pagrindine telemetrinės transporto kontrolės nuomos 2020 m.
liepos 9 d. sutartimi Nr. 59-4, sudaryta su UAB „Fleet Complete Lietuva“ bei siekdamas tinkamai
įgyvendinti Reglamente įtvirtintas duomenų subjektų teises ir įgyvendinti atskaitomybės principą:
1.
T v i r t i n u pridedamą Pranešimo apie asmens duomenų tvarkymą vykdant
tarnybinių automobilių naudojimo stebėseną formą (toliau – Pranešimas).
2.
P a v e d u:
2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas)
Išteklių valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjai organizuoti Departamento valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) raštišką supažindinimą su šio
įsakymo 1 punktu patvirtintu Pranešimu;
2.2. Departamento Išteklių valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus kompiuterinių sistemų
specialistui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo užregistravimo dokumentų valdymo
sistemoje „Avilys“ patalpinti šį įsakymą Departamento interneto svetainės www.kpd.lt skyriaus
„Administracinė informacija“ skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.
3. N u s t a t a u, kad:
3.1. su Pranešimu darbuotojai pasirašytinai supažindinami prieš suteikiant vairuoti
Departamento tarnybinį automobilį;
3.2. darbuotojui nesutinkant pasirašyti Pranešimo, jam vairuoti tarnybinis automobilis
nesuteikiamas;
3.3. Pranešimai, su kuriais pasirašytinai susipažinta, saugomi Išteklių valdymo ir viešųjų
pirkimų skyriuje visą darbuotojų darbo laiką, o jam pasibaigus teisės aktų nustatyta tvarka
perduodami į Departamento archyvą.
Direktorius

Vidmantas Bezaras

Forma patvirtinta
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2021 m.
d.
įsakymu Nr. ĮKULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
(valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbinančio pagal darbo sutartį, pareigos, vardas,
pavardė)
PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ VYKDANT TARNYBINIŲ
AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMO STEBĖSENĄ
(data)
(vieta)
Aš,

,

(vardas, pavardė)
esu informuotas (-a), kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos tarnybiniuose
automobiliuose vykdoma tarnybinių automobilių naudojimo stebėsena (toliau – Stebėsena),
naudojant transporto priemonių stebėjimo ir kontrolės sistemas, veikiančias GPS/GSM technologijų
pagrindu, gaunami duomenų subjektų identifikavimo ir transporto priemonių naudojimo duomenys
(laikas, greitis, judėjimo kryptis, GNSS koordinatės, degimo būsena ir jos trukmė, odometro
rodmenys, degalų kiekis bake, vairuotojo autentiškumo patvirtinimo duomenys).
Šių duomenų valdytojas yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau
– Departamentas), įstaigos kodas 188692688, Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.
Stebėsena vykdoma šiais tikslais: nuosavybės apsaugos, materialinių ir laiko išteklių (degalų,
amortizacijos išlaidų, laiko užduotims ir pavedimams vykdyti) apskaitai, analizei ir naudojimo
kontrolei, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai)
saugumo tikslais, taip pat įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d.
nutarimą Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“.
Stebėsenos duomenys tvarkomi (renkami) vadovaujantis:
 Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – Reglamentas) 6 straipsnio 1 dalies c
punktu, t. y., įgyvendinant duomenų valdytojui pavestą teisinę prievolę, numatytą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr. 1341 „Dėl Tarnybinių lengvųjų
automobilių biudžetinėse įstaigose“, Pavyzdinėse tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo
biudžetinėse įstaigose taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės
27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse
įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme;
 Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. atliekant užduotį, vykdomą viešojo intereso
labui (užtikrinant, kad valstybės lėšos būtų naudojamos taupiai, valstybės tarnautojai elgtųsi
nepriekaištingai, nedarytų teisės aktų pažeidimų, nediskredituotų valstybės tarnybos ir kt.);
 Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t. y. siekiant įgyvendinti teisėtą duomenų valdytojo
interesą apsaugoti darbuotojų sveikatą arba sumažinti žalos padarinius;
 Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktu, t. y. duomenų valdytojo darbo sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų užtikrinti saugias darbo sąlygas, numatytų Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 158
straipsnyje ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio 10 dalies vykdymui;

2
 Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu, t. y. siekiant įgyvendinti teisėtą duomenų valdytojo
interesą apsaugoti turimą turtą.
Jūsų duomenys gali būti pateikti policijai ar kitam pažeidimą nagrinėjančiam asmeniui dėl
naudojantis tarnybiniu automobiliu padarytų pažeidimų, ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar
teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų kaip įrodymai taip pat
kitiems duomenų gavėjams teisės aktų nustatytais atvejais.
Jūsų duomenys saugomi 5 metus, po kurių yra automatiškai ištrinami. Jeigu Stebėsenos
duomenys naudojami kaip įrodymai civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais
įstatymų nustatytais atvejais, Stebėsenos duomenys gali būti saugomi tol, kol būtina siekti teisėtų
duomenų valdytojo tikslų.
Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisę:
1) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ir per 10 d. d. nuo šio pranešimo gavimo
tiesioginiam vadovui pateikti teisiškai pagrįstą ir motyvuotą nesutikimą dėl duomenų tvarkymo;
2) žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą;
3) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
4) reikalauti ištaisyti netikslius ar neteisingus arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
5) reikalauti sunaikinti duomenis arba sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai
asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
6) pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312
Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt , https://vdai.lrv.lt/) ir
7) pasikonsultuoti su Departamento valstybės tarnautoju, atliekančiu duomenų apsaugos
pareigūno funkcijas el. p. duomenu.apsauga@kpd.lt .
Darbuotojui nesutinkant, kad GPS įrenginiu būtų renkami jo asmens duomenys, šiam
darbuotojui nesuteikiamas Departamento tarnybinis automobilis vairuoti.
Pastaba. 3–5 p. nurodytos teisės įgyvendinamos vadovaujantis Asmens duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos taisyklių, patvirtintų
Departamento direktoriaus 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. Į-152 „Dėl Asmens duomenų
subjektų teisių įgyvendinimo Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos“ nustatyta
tvarka.
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(parašas)
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