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POLITIKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos statistikos departamente politika (toliau –
Politika) reglamentuoja fizinių asmenų (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo
Lietuvos statistikos departamente (toliau – departamentas) tikslus, teisinį pagrindą, tvarkomus
asmens duomenis, vidaus teisės aktus, kuriais vadovaujantis tvarkomi asmens duomenys.
2.
Departamente asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 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) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – reglamentas (ES)
2016/679), Politikoje nurodytais ir kitais teisės aktais.
3.
Politika turi vadovautis departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kurie tvarko asmens duomenis, vykdydami savo
tiesiogines funkcijas.
4.
Asmens duomenų valdytojas (tvarkytojas) – departamentas, juridinio asmens kodas
188600177, buveinės adresas: Gedimino pr. 29, Vilnius.
5.
Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir
priežiūrą departamente atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, skiriamas departamento
generalinio direktoriaus įsakymu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. (85) 236 4917,
(85) 236 4777, el. paštas duomenu.apsauga@stat.gov.lt. Duomenų apsaugos pareigūno duomenys
skelbiami departamento interneto svetainės www.stat.gov.lt skyriaus „Administracinė informacija“
srityje „Asmens duomenų apsauga“ ir departamento intraneto skyrelyje „Asmens duomenų
apsauga“. Departamentas apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą praneša Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai.
II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO DEPARTAMENTE TIKSLAI
6.
Departamente neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu
būdu tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys:
6.1. Statistikos tikslais tvarkomi valstybės ir žinybinių registrų, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, valstybės ir savivaldybių įmonių, Lietuvos banko informacinių sistemų ir
dokumentų, naudojamų viešajam administravimui, asmens duomenys bei duomenys, surinkti iš
duomenų subjektų, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo statistikos tikslais Lietuvos
statistikos departamente tvarkos aprašu, patvirtintu departamento generalinio direktoriaus 2018 m.
gegužės 25 d. įsakymu Nr. DĮ-117 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo statistikos tikslais Lietuvos
statistikos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6.2. Vidaus administravimo tikslais tvarkomi departamento darbuotojų, asmenų,
pretenduojančių dirbti departamente, buvusių darbuotojų, praktiką atliekančių asmenų, fizinių
asmenų, teikiančių paslaugas departamentui, tiekėjų, dalyvių ir kitų asmenų, apie kuriuos teikiama
informacija Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, asmenų, kurių atžvilgiu pradėta
administracinių nusižengimų teisena, atliekamas administracinių nusižengimų tyrimas, surašomas
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administracinių nusižengimų protokolas, nagrinėjama administracinių nusižengimų byla, ir
svetainės naudotojų, norinčių naudotis departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis,
gauti informaciją iš departamento svetainių bei pasinaudoti kitomis šių sistemų funkcijomis, asmens
duomenys, vadovaujantis Asmens duomenų tvarkymo vidaus administravimo tikslais Lietuvos
statistikos departamente tvarkos aprašu, patvirtintu departamento generalinio direktoriaus 2018 m.
spalio 8 d. įsakymu Nr. DĮ-219 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo vidaus administravimo tikslais
Lietuvos statistikos departamente tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6.3. Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės
darbo vietoje tikslais tvarkomi departamento darbuotojų asmens duomenys, vadovaujantis Lietuvos
statistikos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje
tvarkos aprašu, patvirtintu departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.
DĮ-116 „Dėl Lietuvos statistikos departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės
darbo vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
6.4. Departamento darbuotojų ir lankytojų, teritorijos, pastatų (patalpų) ir juose esančio
turto bei departamente tvarkomų duomenų saugumo užtikrinimo tikslais tvarkomi darbuotojų ir
lankytojų asmens duomenys, vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento vaizdo duomenų
tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d.
įsakymu Nr. DĮ-115 „Dėl Lietuvos statistikos departamento vaizdo stebėjimo taisyklių
patvirtinimo“.
6.5. Saugumo zonų, elektroninių raktų kodavimo, išdavimo ir naudojimo, įėjimo ir išėjimo,
įvažiavimo ir išvažiavimo lankytojų priėmimo, leidimų dokumentų išdavimo ir naudojimo bei
materialinių vertybių išvežimo ir išnešimo tikslais tvarkomi departamento darbuotojų, lankytojų,
praktiką atliekančių studentų asmens duomenys, vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento
leidimų režimo taisyklėmis, patvirtintomis departamento generalinio direktoriaus 2012 m. kovo
23 d. įsakymu Nr. DĮ-67 „Dėl Lietuvos statistikos departamento leidimų režimo taisyklių
patvirtinimo“.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7.
Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašus tvarko duomenų apsaugos pareigūnas pagal
politikos priedą, vadovaudamasis reglamentu (ES) 2016/679, ir atlieka kitas reglamento (ES)
2016/679 39 straipsnyje nurodytas užduotis.
8.
Tretiesiems asmenims departamento tvarkomi asmens duomenys yra perduodami tik
teisės aktuose nustatytais atvejais.
9.
Departamento darbuotojai, pažeidę šioje politikoje nurodytų teisės aktų reikalavimus,
atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Informacija, susijusi su asmens duomenų apsauga, skelbiama departamento interneto
svetainės www.stat.gov.lt skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Asmens duomenų
apsauga“ ir departamento intraneto skyrelyje „Asmens duomenų apsauga“.
11. Pasikeitus politikoje nurodytiems teisės aktams, taikomos aktualių šių teisės aktų
redakcijų nuostatos.
_______________________________

