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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

1. Šiame skyriuje pateikiama informacija skirta informuoti tiekėjus apie Perkančiosios 

organizacijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą. Viešojo pirkimo metu pateiktus tiekėjo, jo 

darbuotojų,  subrangovų, kitų asmenų (toliau – fiziniai asmenys) asmens duomenis Perkančioji 

organizacija tvarkys viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo, sutarties sudarymo ir vykdymo ir su 

tuo susijusių Perkančiajai organizacijai taikomų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo tikslais. 

Perkančioji organizacija gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jeigu to prireiktų siekiant 

Perkančiajai organizacijai atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, taip pat siekiant teisėtų 

Perkančiosios organizacijos interesų apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir turėti įrodymus kilus 

ginčui. Asmens duomenys tvarkomi remiantis Perkančiajai organizacijai taikomų teisės aktų 

įpareigojimų vykdymu bei teisėtu Perkančiosios organizacijos interesu. Laimėjusio tiekėjo (fizinio 

asmens) pateikti asmens duomenys tvarkomi taip pat ir remiantis sutarties sudarymu ir vykdymu. 

2. Tiekėjas, teikdamas kitų fizinių asmenų asmens duomenis, yra atsakingas už asmens 

duomenų tvarkymo, įskaitant jų teikimą Perkančiajai organizacijai, teisėtumą ir duomenų subjektų 

teisių įgyvendinimą. Tiekėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo minėtus fizinius asmenis 

informuoti apie jų asmens duomenų teikimą Perkančiajai organizacijai ir apie šiame skyriuje aptartą 

Perkančiosios organizacijos atliekamą asmens duomenų tvarkymą bei duomenų subjekto teisių 

įgyvendinimą.  

3. Viešojo pirkimo metu Tiekėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi 5 metus nuo 

pirkimo procedūrų pabaigos. Laimėjusio tiekėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi tol, kol 

galios sutartis ir 10 metų jai pasibaigus. 

4.  Asmens duomenis Užsakovas gali teikti paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), 

teikiantiems informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas 

paslaugas, ir tvarkantiems asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu; prireikus teismui ar 

kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms; Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms valstybės 

institucijoms ir įstaigoms, jeigu teikti joms asmens duomenis įpareigoja teisės aktai. Laimėjusio 

dalyvio viešųjų pirkimų metu pateikto pasiūlymo, preliminarios sutarties, sudarytos sutarties ir 

minėtų sutarčių pakeitimų skaitmeninės kopijos viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumo užtikrinimo 

tikslais bus skelbiamos viešai (išskyrus viešai neskelbtinus asmens duomenis) Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje, kurios duomenų valdytoja yra Viešųjų pirkimų tarnyba.   

5.  Fiziniai asmenys turi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintas teises, 

kurias Perkančioji organizacija įgyvendina Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 

nustatyta apimtimi: žinoti apie asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su asmens duomenimis; 

reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; apriboti asmens duomenų 

tvarkymą; reikalauti ištrinti asmens duomenis; nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; reikalauti 

perkelti asmens duomenis.  Dėl savo teisių įgyvendinimo fiziniai asmenys turi kreiptis į Perkančiąją 

organizaciją pateikdami raštišką prašymą bei patvirtindami savo tapatybę. Informacija apie asmens 

duomenų tvarkymą ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimą pateikiama Perkančiosios 

organizacijos interneto svetainėje www.prsp.lt skyriuje „Asmens duomenys“, ją taip pat galima 

gauti kreipiantis į Perkančiąją organizaciją. Fiziniai asmenys, manydami, kad jų asmens duomenis 

Perkančioji organizacija tvarko neteisėtai arba neįgyvendina/netinkamai įgyvendina jų, kaip 

duomenų subjektų teises, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai 

(daugiau informacijos - www.vdai.lrv.lt). 
_____________ 

http://www.prsp.lt/
http://www.vdai.lrv.lt/

