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VALSTYBINIO TURIZMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMŲ GAVIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) duomenų
subjektų sutikimų gavimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja duomenų subjektų sutikimų dėl
asmens duomenų tvarkymo rinkimo ir saugojimo tvarką.
2. Teisėtas asmens duomenų tvarkymas, vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos
reglamento 2016/679 (toliau – BDAR) 6 str.:
2.1. Duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais
konkrečiais tikslais;
2.2. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas, arba
siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
2.3. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
2.4. tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius Duomenų subjekto ar kito fizinio
asmens interesus;
2.5. tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba
vykdant Duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;
2.6. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų,
išskyrus atvejus, kai tokie Duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių
būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra
vaikas.
3. Tvarkydamas duomenų subjektų asmens duomenis Departamentas vadovaujasi:
3.1. BDAR;
3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;
3.3. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu;
3.4. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintais:
3.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos valdymo srities informacinių sistemų bendrais
duomenų saugos nuostatais;
3.6. Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklėmis;
3.7. Informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklėmis;
3.8. Informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planu;
3.9. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kaip priežiūrą vykdančios institucijos,
rekomendacijomis;
3.10. Departamento Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės);
3.11. Šia Tvarka.
4. Tvarkoje naudojamos sąvokos atitinka BDAR ir Taisykles.
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II SKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMŲ DĖL ASMENS DUOMENŲ
TVARKYMO GAVIMO TVARKA
5. Sutikimų rinkimą organizuoja Duomenų valdytojas, kuris renka duomenis, dalyvaujant
Duomenų subjektui.
6. Kiekvienas asmuo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją ir pateikdamas savo asmens
duomenis, gali duoti raštišką sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo (rinkimo, kaupimo, apdorojimo,
saugojimo, naudojimo ir teikimo).
7. Sutikimu Duomenų subjektas leidžia tvarkyti susijusius su juo arba savo neveiksnių
globotinių, vaikų (įvaikių) asmens duomenis.
8. Jeigu asmuo sutikimo nedavė, laikoma, kad jis nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų
tvarkomi; tokiu atveju jo asmens duomenys gali būti tvarkomi tik pagal BDAR ir kituose asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus asmens duomenų teisėto tvarkymo
kriterijus.
9. Prieš surašant sutikimą Duomenų valdytojas privalo informuoti Duomenų subjektus apie:
9.1. duomenų tvarkymo tikslus (numatytus Taisyklėse) bei teisinį pagrindą;
9.2. tvarkomų duomenų kategorijas (specialieji ir nespecialieji asmens duomenys) ir duomenų
gavimo šaltinius;
9.3. trečiąsias šalis, kurioms gali būti teikiami (atskleisti) asmens duomenys;
9.4. asmens duomenis, kurie yra atskleidžiami;
9.5. Duomenų subjekto teisę reguliariai gauti informaciją, iš kokių šaltinių gauti duomenys,
kokiu tikslu ir kada jie buvo panaudoti, yra naudojami arba gali būti panaudoti;
9.6. Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo duomenimis, juos patikslinti, apriboti bei
suteikti teisę teikti jo duomenis.
10. Asmens sutikimai renkami pagal pavyzdinę, šios Tvarkos 1 priede pateikiamą formą.
Sutikime turi būti nurodoma: duomenų tvarkymo veiksmai, kurie pagal įstatymus ir kitus teisės aktus
nėra nustatyti duomenų subjektui; asmens (jei sutikimas duodamas dėl kito neveiksnaus asmens – taip
pat globotinio, vaiko ar įvaikio) vardas ir pavardė; asmens kodas, adresas, leidžiamų tvarkyti duomenų
kategorijos bei tikslas. Sutikime gali būti nurodyta, kam asmuo leidžia atskleisti susijusią su juo
informaciją, asmens informavimo dėl duomenų teikimo būtinumas ir sąlygos bei kitos pastabos.
11. Darbuotojai, kurie renka Duomenų subjekto asmens duomenis, privalo tinkamai informuoti
Duomenų subjektą apie Sutikimo tvarkyti asmens duomenis reikalingumą bei Sutikimo nedavimo
pasekmes.
12. Darbuotojai privalo Duomenų subjektus informuoti, kurie asmens duomenys yra privalomi
rinkti, siekiant suteikti reikiamą/pageidaują Duomenų subjekto paslaugą, o kurie asmens duomenys yra
papildomi ir dėl jų tvarkymo gali būti išreiškiamas sutikimas arba nesutikimas (pvz. asmens duomenų
tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu, siekiant sužinoti duomenų subjekto nuomonę dėl paslaugų
suteikimo kokybės yra papildomi asmens duomenų tvarkymo tikslai).
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Ši Tvarka peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinamos.
14. Už šios Tvarkos nuostatų pažeidimą Departamento darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta
tvarka.
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Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio
ministerijos duomenų subjektų sutikimų gavimo
tvarkos
1 priedas
(Sutikimų gavimo forma)
SUTIKIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

(data)
(vieta)
Aš,

,

(vardas, pavardė)
Sutinku, kad Duomenų valdytojas – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos,
juridinio asmens kodas 188708758, adresas Gedimino pr. 38 (2 aukštas), LT-01104 Vilnius,
kontaktiniai duomenys: el. p. vtd@tourism.lt, tel. nr.: + 370 706 64 976, tvarkys šiuos mano duomenis
[nurodyti duomenų tvarkymo tikslą] tikslu: [nurodyti tvarkomus duomenis].
Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys yra saugomi [nurodyti duomenų saugojimo laikotarpį].
Sutinku, kad Duomenų valdytojas pasitelktų duomenų tvarkytoją - [nurodyti pasitelkiamą duomenų
tvarkytoją].
Suprantu, kad turiu teisę atsisakyti, kad Duomenų valdytojas netvarkytų šių mano duomenų, tokiu
atveju [nurodyti nesutikimo pasėkmes].
□ sutinku
□ nesutinku

(vardas, pavardė)

(parašas)

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau –
BDAR) 15, 16, 17, 21 straipsniuose įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir nustatyta tvarka
turiu teisę: 1) žinoti (būti informuotas) apie mano asmens duomenų tvarkymą; 2) susipažinti su savo
asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3) reikalauti, sunaikinti mano asmens duomenis arba
sustabdyti mano asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ir
kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų; 4) nesutikti, kad būtų tvarkomi
mano asmens duomenys.
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.

