Priedas Nr.1 Tvarkomų asmens duomenų registras
Asmens
duomenų
kategorija

Asmens duomenys

Tvarkymo
tikslas

Teisinis duomenų
tvarkymo
pagrindas

Iš kur gaunami
duomenys

Kandidatuojan
čių asmenų
asmens
duomenys

Vardas, pavardė,
adresas, elektroninio
pašto adresas,
telefono numeris,
rekomendacijos,
gyvenimo aprašymas
(CV), gimimo data

Vidinis
administravi
mas
(Kandidatų į
laisvas
pozicijas
atranka)

Tiesiogiai iš
duomenų
subjektų, viešai
prieinamos
duomenų bazės,
mokamos
duomenų bazės

Klientų
duomenys

Vardas, pavardė,
pareigos, kontaktinio
telefono numeris,
elektroninio pašto
adresas

Paslaugos
teikimas,
sutarties
vykdymas,
priežiūra,
ginčų
sprendimas

Duomenų
subjektas davė
sutikimą, kad jo
asmens duomenys
būtų tvarkomi
vienu ar keliais
konkrečiais tikslais
(6 str. 1a dalis)
Tvarkyti duomenis
būtina siekiant
įvykdyti sutartį,
kurios šalis yra
duomenų
subjektas, arba
siekiant imtis
veiksmų duomenų
subjekto prašymu
prieš sudarant
sutartį (6 str., 1b
dalis)

Tiesiogiai iš
duomenų
subjektų

Duomenų
saugojimo
forma (el.
popierinė)
Elektronin
ė ir
popierinė

Saugojimo vieta

Saugoji
mo
laikas

Duomenų
gavėjai

Personalo vadovo
kompiuteris, atskiras
segtuvas

10m.

UAB Juodeliai
administracijos
darbuotojai

Elektronin
ė ir
popierinė

Bylos,
el. pašto dėžutės,
kompiuterių archyvas,
intranetas – dokumentų
valdymo sistema,
NAVISION

Popierini
ai
dokumen
tai 1m.,
elektroni
niai 5m.

UAB Juodeliai
administracijos
darbuotojai,
valstybinės
institucijos
(policijos
įstaigos,
prokuratūros,
teismai),
advokatų
kontoros, kreditų
draudimo
brokeriai
Prekybos,
pramonės ir
amatų rūmai,
krovinių
draudimo
įmonės, Lietuvos
Respublikos
muitinė, bankai,
pašto
darbuotojai.

Asmens
duomenų
kategorija

Asmens duomenys

Tvarkymo
tikslas

Teisinis duomenų
tvarkymo
pagrindas

Iš kur gaunami
duomenys

Duomenų
saugojimo
forma (el.
popierinė)

Saugojimo vieta

Saugoji
mo
laikas

Duomenų
gavėjai

Klientų,
tiekėjų,
partnerių
duomenys

Vardas, pavardė,
pareigos, kontaktinio
telefono numeris,
elektroninio pašto
adresas

Tiesioginė
rinkodara,
naujienlaiški
o siuntimas

Duomenų
subjektas davė
sutikimą, kad jo
asmens duomenys
būtų tvarkomi
vienu ar keliais
konkrečiais tikslais
(6 str. 1a dalis)

Tiesiogiai iš
duomenų
subjektų

Elektronin
ė ir
popierinė

Kompiuterių archyvas,
intranetas – dokumentų
valdymo sistema

5m.

Partnerių
duomenys

Vardas, pavardė,
pareigos, kontaktinio
telefono numeris,
elektroninio pašto
adresas

Vidinis
administravi
mas
(Sutarties
sudarymas,
vykdymas,
priežiūra,
ginčių
sprendimas)

Tvarkyti duomenis
būtina siekiant
įvykdyti sutartį,
kurios šalis yra
duomenų
subjektas, arba
siekiant imtis
veiksmų duomenų
subjekto prašymu
prieš sudarant
sutartį (6 str., 1b
dalis)

Tiesiogiai iš
duomenų
subjektų

Elektronin
ė ir
popierinė

Kompiuterių archyvas,
intranetas – dokumentų
valdymo sistema,
NAVISION

5m.

Tiekėjų
duomenys

Kontaktinio asmens
vardas, pavardė,
elektroninio pašto
adresas, telefono
numeris, pareigos,

Vidinis
administravi
mas
(Sutarties
sudarymas,

Tvarkyti duomenis
būtina siekiant
įvykdyti sutartį,
kurios šalis yra
duomenų

Tiesiogiai iš
duomenų
subjektų

Elektronin
ė ir
popierinė

Kompiuterių archyvas,
intranetas – dokumentų
valdymo sistema,
NAVISION

5m.

UAB Juodeliai
administracijos
darbuotojai,
valstybinės
institucijos
(policijos
įstaigos,
prokuratūros,
teismai),
advokatų
kontoros, įmonės
interneto
svetainę
administruojanči
os įmonės, siuntų
tarnybos, pašto
darbuotojai.
UAB Juodeliai
administracijos
darbuotojai,
valstybinės
institucijos
(policijos
įstaigos,
prokuratūros,
teismai),
advokatų
kontoros, kreditų
draudimo
brokeriai,
auditoriai
UAB Juodeliai
administracijos
darbuotojai,
valstybinės
institucijos

Asmens
duomenų
kategorija

Asmens duomenys

Tvarkymo
tikslas

Teisinis duomenų
tvarkymo
pagrindas

Tiekėjo (fizinio
asmens atveju) –
asmens kodas,
leidimas kirsti mišką,
verslo liudijimo
kopijos, įgaliojimas

vykdymas,
priežiūra,
ginčių
sprendimas)

subjektas, arba
siekiant imtis
veiksmų duomenų
subjekto prašymu
prieš sudarant
sutartį (6 str., 1b
dalis)

Iš kur gaunami
duomenys

Duomenų
saugojimo
forma (el.
popierinė)

Saugojimo vieta

Saugoji
mo
laikas

Duomenų
gavėjai
(policijos
įstaigos,
prokuratūros,
teismai),
advokatų
kontoros,
Valstybinių
miškų urėdijos,
auditoriai

