
      
 

    PATVIRTINTA  
                                   Kybartų kultūros centro  direktoriaus  

                     2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-52       

DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAS  
 

Duomenų valdytojas: Kybartų kultūros centras 

Duomenų 
tvarkymo  

  siekiant nustatyti asmens atitiktį Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo 2021 m. rugsėjo 10 d. sprendime Nr. V-2062 „Dėl 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. balandžio 
21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties kriterijams 
patvirtinimo“ pakeitimo“, nurodytiems kriterijams, sudarant galimybę 
šiems asmenims teisės aktuose nurodytais atvejais naudotis teise 
neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar kitos 
veiklos sąlygomis ir įgyvendinant COVID-19 ligos (koronaviruso 
infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemones.  

tikslas:  
 

Duomenų 
subjektų  

  kultūros centro lankytojai.  

kategorijų aprašymas:  
Asmens duomenų   • vardas, pavardė;  

• gimimo data;  
• galimybių paso specialieji duomenys – galimybių paso 
galiojimo pradžios ir pabaigos datos (metai, mėnuo, diena) ir laikas 
(valandos, minutės);  
• informacija, kad:  

o  asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal 
Nutarime1 nurodytus kriterijus; o  asmens skiepijimas COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos)  
vakcina atitinka Nutarime nurodytus kriterijus; o asmeniui išduotas 
neigiamas laboratorinio tyrimo (SARS-CoV-2 PGR tyrimo) atsakymas.  

kategorijų 
aprašymas: 

  

 

Duomenų 
gavėjų, 

   Duomenys niekam nėra perduodami.  

tvarkytojų kategorijos:   
 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai:  

Asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas.  
Numatomi asmens   Duomenys nėra saugomi, įstaigos darbuotojai peržiūri pateiktą asmens 

informaciją.  duomenų 
saugojimo, 

  
  

ištrynimo terminai:    

 
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 
paskelbimo“ (toliau – Nutarimas)  



• Asmens duomenis teikia patys lankytojai.  
• Pateikti asmens duomenys nėra fiksuojami, jei asmuo atitinka teisės aktuose numatytus 
kriterijus, dėl kurių naudotis teise neribojamomis arba ribojamomis iš dalies darbo, ūkinės veiklos ar 
kitos veiklos sąlygomis paslaugos yra teikiamos.  

• Pažymos ar kiti dokumentai dėl COVID-19 nėra saugomi, o jeigu lankytojai juos 
pristato, iškart sunaikinami, kai reikalingi dokumento duomenys yra patikrinami.  
Kita informacija:  
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenys tvarkomi vykdant duomenų valdytojui pavestus 
privalomus įstatymų reikalavimus (teisinė prievolė) (BDAR1 6 str. 1 d. (c) p.), tvarkymas būtnas dėl 
svarbaus viešojo intereso priežasčių (BDAR 9 str. 2 d. (g) p.), Teisės aktai:  

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 „Dėl 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“;  

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybės  lygio  ekstremaliosios 
situacijos 
valstybės operacijų vadovo2021 m. rugsėjo 10 d. sprendimas Nr. V-2062 „Dėl Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo 2021 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. V-891 „Dėl asmenų atitikties 
kriterijams patvirtinimo“ pakeitimo“;  

 Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas;  Lietuvos Respublikos žmonių 
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas.  

  

 
1 Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679.  


