Asmens duomenys tvarkomi vykdant Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus veiklas
Duomenų kategorijos

Duomenų subjektų
kategorijos

Duomenų tvarkymo tikslas (-ai)

Asmens kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, pareigos,
darbovietė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas).

1. Investicinių projektų
rengėjai.

Asmens vaidmens, atsakomybės srities projekto įgyvendinime
duomenys (pareigos, darbovietė, atsakomybės sritis, darbo patirtis,
išsilavinimas, kompetencijos).

1. VPSP projekto komanda. 1. Sudarytos VPSP projekto komandos
kompetencijos įvertinimas.

ESF projekto veiklose dalyvaujančių asmenų anketos duomenys 1. Mokymų dalyviai.
(gimimo data, telefonas, elektroninio pašto adresas, lytis, statusas
darbo rinkoje, išsilavinimas, dalyvavimas mokymuose / kursuose /
švietimo programose, priklausymas socialiai pažeidžiamoms
grupėms, dalyvio gyvenvietė (miesto arba miestelio, kaimo ir
seniūnijos pavadinimas), dalyvio darbovietė).

1. Asmenų, susijusių su projektu identifikavimas.
2. Komunikavimas su asmenimis, susijusiais su
projektu.
3. Investicinio projekto paskelbimas viešai
ppplietuva.lt svetainėje (pagal duomenų subjekto
sutikimą).
4. Investicinio projekto perdavimas kitomis
institucijomis, rengiančiomis investicinius
projektus (pagal duomenų subjekto sutikimą).

Duomenų tvarkymo pagrindas

Tvarkomų duomenų kilmės Duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos
šaltinis (-ai)

Duomenų saugojimo
laikotarpis arba kriterijai
taikomi laikotarpiui nustatyti

1. Investicijų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d.
nutarimą Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.
3. Duomenų subjekto sutikimas.

1. Pateikia investicinio
projekto rengėjas.

1. Duomenų subjektui davus sutikimą investicinis
projektas gali būti paskelbtas viešai ppplietuva.lt
svetainėje.
2. Duomenų subjektui davus sutikimą investicinis
projektas gali būti perduotas kitomis institucijomis,
rengiančiomis investicinius projektus.
2. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

1. Investicijų įstatymas.
2. LR Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1480 „Dėl
viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.

1. Pateikia asmuo rengiantis
partnerystės klausimyną.

LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

1. Atsiskaitymas įgyvendinančiajai institucijai už 1. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 finansavimo sutartis.
CPVA įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V- 2. LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 "Dėl
912-01-0005 stebėsenos rodiklius.
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo.
3. LR finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1K-263
„Dėl ES struktūrinių fondų ir ES Sanglaudos fondo kompiuterinės
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos bei šios sistemos
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo".

1. Mokymuose dalyvaujantys 1. Europos socialinio fondo agentūra.
asmenys užpildo apklausos
2. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
anketas.
3. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.
4. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.
5. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.
6. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

3 metus nuo sprendimo dėl
sąskaitų EK, į kurias įtrauktos
projekto Nr.10.1.1-ESFA-V912-01-0005 išlaidos, dienos.

1. Pasiūlyme nurodyti
fiziniai asmenys.

1. Įvertinti pasiūlyme nurodytų asmenų
kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus atsižvelgiant į
pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. Viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Koncesijų įstatymas.

1. Pateikiama tiekėjo
pasiūlyme.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

1. Pasiūlyme nurodyti
Asmens kvalifikacijos duomenys (asmens kodas, kvalifikacijos
sritis, kvalifikacijos suteikimo ir galiojimo laikotarpis, kvalifikacijos fiziniai asmenys.
dokumento numeris).

1. Įvertinti pasiūlyme nurodytų asmenų
kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus atsižvelgiant į
pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. Viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Koncesijų įstatymas.

1. Pateikiama tiekėjo
pasiūlyme.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
2. Viešųjų pirkimų tarnyba.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

Asmens gyvenimo aprašymo duomenys.

Asmens dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo kursuose,
mokymuose, renginiuose duomenys (mokymų tema, mokymų
vieta, darbovietė, telefonas, elektroninio pašto adresas, asmens
parašas).

1. Mokymų, renginių
dalyviai.

1. Mokymų dalyvių registravimas į mokymus.
2. Mokymų, renginių apie viešą ir privačią
partnerystę, investicinių projektų rengimą
organizavimas.
3. Mokymų kokybės įvertinimas.
4. Atsiskaitymas įgyvendinančiajai institucijai už
CPVA įgyvendinamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V912-01-0005 veiklas.

1. Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0005 finansavimo sutartis.
2. LR Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 "Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo.
3. LR finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 1K-263
„Dėl ES struktūrinių fondų ir ES Sanglaudos fondo kompiuterinės
informacinės valdymo ir priežiūros sistemos bei šios sistemos
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo".

1. Tiesiogiai pateikia
mokymuose, renginiuose
norintys dalyvauti,
dalyvaujantys asmenys.

1. Europos socialinio fondo agentūra.
2. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
3. LR finansų ministerija ir jos įgalioti asmenys.
4. Europos Komisija ir jos įgalioti asmenys.
5. Europos Audito Rūmai ir jos įgalioti asmenys.
6. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba.

1. 5 metai po renginių.
2. 3 metus nuo sprendimo dėl
sąskaitų EK, į kurias įtrauktos
projekto Nr.10.1.1-ESFA-V912-01-0006 išlaidos, dienos.

Asmens finansiniai duomenys.

1. Pasiūlyme nurodyti
fiziniai asmenys.

1. Įvertinti pasiūlyme nurodytų asmenų
kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus atsižvelgiant į
pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. Viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Koncesijų įstatymas.

1. Pateikiama tiekėjo
pasiūlyme.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
2. Viešųjų pirkimų tarnyba.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

Duomenys apie asmens nekilnojamą turtą.

1. Investiciniame projekte,
partnerystės klausimyne
nurodyti fiziniai asmenys.
2. Pasiūlyme nurodyti
fiziniai asmenys.

1. Įvertinti turto naudojimo galimybes VPSP
projektuose.
2. Įvertinti pasiūlymą.

1. Investicijų įstatymas.
2. Viešųjų pirkimų įstatymas.
3. Koncesijų įstatymas.
4. LR Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimą Nr. 1480 „Dėl
viešojo ir privataus sektorių partnerystės“.

1. Pateikia investicinio
1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
projekto rengėjas, partnerystės 2. Viešųjų pirkimų tarnyba.
klausimyną rengiantis asmuo;
2. Pateikiama tiekėjo
pasiūlyme.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

Video įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus asmuo.

1. Renginių dalyviai.

1. Viešinti renginius ppplietuva.lt svetainėje.

1. Duomenų subjekto sutikimas.

1. Renginių metu padaryti
video įrašai.

1. ppplietuva.lt svetainės lankytojai.

Saugomi iki to laiko, kol galios
sutikimas tvarkyti/saugoti
asmens duomenis, t.y. subjektas
nepateiks prašymo nebesaugoti.

Nuotraukos, kuriose matomas konkretus asmuo.

1. Renginių dalyviai.

1. Viešinti renginius ppplietuva.lt svetainėje.

1. Duomenų subjekto sutikimas.

1. Renginių metu padarytos
nuotraukos.

1. ppplietuva.lt svetainės lankytojai.

Saugomi iki to laiko, kol galios
sutikimas tvarkyti/saugoti
asmens duomenis, t.y. subjektas
nepateiks prašymo nebesaugoti.

Audio įrašai, kuriuose identifikuojamas konkretus asmuo.

1. Viešųjų pirkimų,
koncesininko atrankos
komisijos posėdyje
dalyvaujantys asmenys.

1. Faktinių įrodymų išsaugojimo tikslas dėl
posėdžių metu svarstytų klausimų.

1. Viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Koncesijų įstatymas.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

Asmenų, pateikusių CPVA skundą, prašymą ar pranešimą,
asmens duomenys (vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pranešimo
data (registravimo CPVA data), skunde, prašyme ar pranešime
nurodyta informacija, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo
rezultatas, CPVA atsakymo data, skundo, prašymo ar pranešimo
nagrinėjimo metu gauta informacija).

1. Skundo, prašymo ar
pranešimo teikėjas.

1. Skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimas,
vidaus administravimas.

1. Viešojo administravimo įstatymas.

1. Centrinės valdžios ir vietos 1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
valdžios institucijų
2. Viešųjų pirkimų tarnyba.
organizuojamų komisijos
posėdžių metu padaryti audio
įrašai.
1. Pateikia skundo, prašymo 1. Teisėsaugos institucijos.
ar pranešimo teikėjas.

1. Įvertinti pasiūlyme nurodytų asmenų
kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus atsižvelgiant į
pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. Viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Koncesijų įstatymas.

1. Pateikiama tiekėjo
pasiūlyme.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
2. Viešųjų pirkimų tarnyba.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

Duomenys apie asmeniui suteiktas teises dirbti su slapta, riboto 1. Pasiūlyme nurodyti
fiziniai asmenys.
naudojimo informacija.

1 metai nuo priimto sprendimo.

Teisėsaugos institucijų prašymai pateikti informaciją apie
asmenį.

1. Asmenys, dėl kurių
1. Suteikti informaciją teisėsaugos institucijoms
teisėsaugos institucijos prašo apie galimus teisės aktų pažeidimus VPSP
pateikti informaciją.
projektuose.

1. Viešojo administravimo įstatymas.

1. Pateikia centrinės valdžios
ar vietos valdžios institucija,
kuri įgyvendina projektą ar
informacija gauta VPSP
projektų įgyvendinimo metu.

1. Prašymą pateikusi teisėsaugos institucija.

5 metai.

Duomenys apie asmens padarytus teisės pažeidimus.

1. Pasiūlyme nurodyti
fiziniai asmenys.

1. Įvertinti pasiūlyme nurodytų asmenų
kvalifikaciją/pašalinimo pagrindus atsižvelgiant į
pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

1. Viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Koncesijų įstatymas.

1. Pateikiama tiekėjo
pasiūlyme.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti asmenys.
2. Viešųjų pirkimų tarnyba.

10 metų po projekto
įgyvendinimo.

ppplietuva.lt svetainės registruotų vartotojų duomenys.

1. ppplietuva.lt svetainės
lankytojai.

1. ppplietuva.lt svetainės vartotojų identifikavimas. 1. Duomenų subjekto sutikimas.
2. Susisiekti su asmenimis dėl CPVA Viešosios ir
privačios partnerystės skyriaus vykdomos veiklos
klausimų.

1. Subjektas pateikia savo
asmens duomenis
ppplietuva.lt svetainės
registracijoje.

Netaikoma.

Saugomi iki asmuo neatsisako
būti registruotu vartotoju.

ppplietuva.lt svetainės naujienlaiškių gavėjų el. pašto adresas.

1. ppplietuva.lt svetainės
lankytojai.

1. Susisiekti dėl ateityje vyksiančių CPVA
1. Duomenų subjekto sutikimas.
Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus
organizuojamų renginių.
2. Administruoti renginius ir visus renginių
dalyvius.
3. Atlikti renginių įvertinimą po įvykusių renginių.

1. Subjektas norintis gauti
naujienlaiškį pateikia savo
asmens duomenis
ppplietuva.lt svetainės
registracijoje.

Netaikoma.

Saugomi 'iki asmuo neatsisako
naujienlaiškio gavimo.

