
Duomenų kategorijos Duomenų subjektų 

kategorijos

Duomenų tvarkymo tikslas (-ai) Duomenų tvarkymo pagrindas Tvarkomų duomenų 

kilmės šaltinis (-ai) 

Duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų 

kategorijos 

Duomenų saugojimo 

laikotarpis arba kriterijai 

taikomi laikotarpiui 

nustatyti 

1 4 5 6 7 11 15

Asmens kontaktiniai duomenys (vardas ir pavardė, 

pareigos, darbovietė, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas).

1. Projekto vykdytojo 

darbuotojai. 

2. Projekto vykdytojo 

(juridinio asmens) 

vadovas.

1. Asmenų, susijusių su projektu 

identifikavimas.

2. Komunikavimas su asmenimis, 

susijusiais su projektu.

3. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

4. Grąžintinų lėšų administravimas.

1. LR Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 

„Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo 

į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

2. LR finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas  Nr. 1K-

135 "Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas. 

2. Pateikia antstoliai.

3. Pateikia teismai.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. Ministerija (operatorius) atsakinga už EEE 

ir NOR lėšomis finansuojamų projektų 

sektorių. 

4. Finansinių mechanizmų valdyba.

10 m. po projekto pabaigos.

Duomenys apie asmens nekilnojamą turtą. 1. Projekto vykdytojo 

(juridinio asmens) 

vadovas.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas.

2. Grąžintinų lėšų administravimas.

1. LR Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 

„Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo 

į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“.

2. LR finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas  Nr. 1K-

135 "Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

2. Pateikia antstoliai. 

3. Susipažįstama su 

informacija 

Nekilnojamo turto 

registre.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. Ministerija (operatorius) atsakinga už EEE 

ir NOR lėšomis finansuojamų projektų 

sektorių. 

4. Finansinių mechanizmų valdyba.

10 m. po projekto pabaigos.

Suteiktų paslaugų gavėjai. 1. Asmenys, kurie 

naudojasi projektų 

rezultatais.

1. Įtariamo pažeidimo tyrimas. 1. LR finansų ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymas  Nr. 1K-

135 "Dėl 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje".

1. Pateikia projekto 

vykdytojas.

1. LR valstybės kontrolė ir jos įgalioti 

asmenys. 

2. LR finansų ministerija ir jos įgalioti 

asmenys. 

3. Ministerija (operatorius) atsakinga už EEE 

ir NOR lėšomis finansuojamų projektų 

sektorių. 

4. Finansinių mechanizmų valdyba.

10 m. po projekto pabaigos.

Asmens duomenys tvarkomi administruojant 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus


