NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS
PRIVATUMO PRANEŠIMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Nacionalinė švietimo agentūra juridinio asmens kodas 305238040, buveinės adresas: K.
Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius, Lietuva, tel. Nr.: +37062057441, el. p.: info@nsa.smm.lt
(toliau – mes arba Agentūra) supranta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų
interesantams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims (toliau – Jūs arba duomenų subjektai),
kurie bendradarbiauja ar naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis ar kitaip sąveikauti su
Agentūros vykdoma veikla arba yra kaip nors kitaip susiję su Agentūra. Dėl šios priežasties mes
imamės visų būtinų priemonių tam, kad užtikrintume kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir
asmens duomenų apsaugos teisių įgyvendinimą.
2. Su mūsų paskirtu asmens duomenų apsaugos pareigūnu, visais su duomenų apsauga susijusiais
klausimais galite susisiekti el. paštu dap@nsa.smm.lt.
3. Šiame privatumo pranešime pateikiame informaciją apie tai, kaip mes, veikdami kaip duomenų
valdytojas, tvarkome asmens duomenis, įskaitant informaciją apie asmens duomenų tvarkymo
tikslus bei teisinius pagrindus, kokie asmens duomenys yra renkami ir toliau tvarkomi, kam
teikiami, kokias teises turite bei kur galite kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar visais kitais su asmens
duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
4. Privatumo pranešimas yra taikomas fiziniams asmenims, kurie bendradarbiauja ar naudojasi,
išreiškė ketinimą naudotis Agentūros teikiamomis paslaugomis arba yra kaip nors kitaip susiję su
Agentūra, dalyvauja mūsų projektuose, lankosi mūsų interneto puslapiuose, socialinio tinklo Facebook paskyroje, ar kitais tikslais teikia asmens duomenis mums.5. Privatumo pranešimas yra
parengtas remiantis šiais teisės aktais:
5.1. Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. 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) (toliau BDAR arba Reglamentas);
5.2. 1996 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr.
I-1374 (toliau - ADTAĮ);

5.3. 2004 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu Nr. IX-2135;
5.4. Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos gairėmis.
6. Agentūra gali vienašališkai keisti privatumo pranešimo turinį. Apie privatumo pranešimo
pakeitimą Agentūra informuoja interneto svetainėje paskelbdama naują privatumo pranešimo
redakciją. Privatumo pranešimo pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo minėtu būdu dienos,
nebent nurodyta kita įsigaliojimo data.
7. Jūsų duomenys nebus naudojami automatizuotiems sprendimams, įskaitant profiliavimą, Jūsų
atžvilgiu priimti.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS
8. Priklausomai nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio, mes tvarkome asmens duomenis:
8.1. gautus tiesiogiai iš duomenų subjekto (Jūsų), pavyzdžiui, kai pateikiate mums savo gyvenimo
aprašymą, siekdami pretenduoti į laisvas darbo pozicijas, su jumis sudaroma paslaugų teikimo
sutartis, skambinant Agentūrai tiesiogiai, kreipiantis į Agentūra raštu ir kitais būdais;
8.2. kurie yra generuojami, kai patenkate į mūsų teritoriją ar lankotės mūsų interneto svetainėje
arba patenkate į mūsų vaizdo stebėjimo lauką;
8.3. gautus iš registrų, informacinių sistemų;
8.4. kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, kitų valstybės institucijų ir įstaigų, teismų ir
neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijų;
9. Šis asmens duomenų gavimo šaltinių sąrašas nėra baigtinis ir gali būti papildomas.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, TEISINIAI PAGRINDAI,
DUOMENŲ KATEGORIJOS IR SAUGOJIMO TRUKMĖ
10. Agentūra renka, saugo ir tvarko asmens duomenis šioje lentelėje nurodytais tikslais:

Duomenų tvarkymo

Duomenų tvarkymo

tikslas

teisinis pagrindas

Duomenų kategorijos

Sutarčių su tiekėjais, (sub) BDAR 6 straipsnio 1 Vardas, pavardė, pareigos, gimimo data,
rangovais,
apskaita,

vykdymas ir dalies b punktas
sąskaitų faktūrų sutarties

– kontaktinis telefonas, el. paštas, adresas,

vykdymas; parašas, telefono numeris, jeigu dalyvauja

administravimas, mokėjimo BDAR 6 straipsnio 1 kaip fizinis asmuo –
pavedimų administravimas
vidaus

administravimo teisinė

(dokumentų
materialinių

dalies c punktas – informacija
prievolė; Respublikos

tvarkymo, BDAR 6 straipsnio 1 nustatytais
ir

apie

asmens kodas,

teistumą

viešųjų

(Lietuvos

pirkimų

įstatymo

atvejais), mokumą; įmonės

finansinių dalies f punktas – vadovo ir buhalterio duomenys apie teistumą

išteklių naudojimo, sutarčių teisėtas interesas

(Viešųjų

sudarymo,

atvejais) ir gimimo datos; esamų tiekėjų

valdymo,

archyvavimo ir kita) tikslais

pirkimų

įstatymo

nustatytais

asmens duomenys – viešųjų pirkimų
sutartyje tiekėjo, jo atstovo ir kitų, už
pirkimo

sutarties

vykdymą

atsakingų

asmenų, asmens duomenys: vardas (vardai),
pavardė (pavardės), gimimo data, asmens
kodas

(jeigu

asmens

kodas

suteiktas

Lietuvos Respublikos gyventojų registro
įstatymo

nustatyta

tvarka),

užsienio

valstybės suteiktas asmens kodas (kai fizinis
asmuo yra asmuo be pilietybės arba užsienio
valstybės pilietis ir tokį kodą turi);
individualios veiklos pažymėjimo arba
verslo liudijimo numeris; gyvenamosios
(veiklos) vietos adresas; telefono ryšio
numeris; elektroninio pašto adresas; banko ir
atsiskaitomosios sąskaitos duomenys; pagal
sutartį gaunamos pajamos; išsilavinimo ir
turimos

kvalifikacijos

pagrindimo

dokumentų (atestatų, sertifikatų, licencijų,

pažymėjimų ir pan.) duomenys; taip pat kiti
asmeniui būdingi ekonominio ar socialinio
pobūdžio duomenys, kuriuos asmuo pateikė
dalyvaudamas viešajame pirkime)
Asmenų skundų, prašymų, BDAR 6 straipsnio 1 Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas,
paklausimų
asmenų

nagrinėjimas, dalies c punktas – telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris,

besikreipiančių

Agentūrą

aptarnavimas

į teisinė prievolė

elektroninio pašto adresas, parašas, skundo,
prašymo ar pranešimo data ir numeris

ir

(registravimo Agentūroje data ir numeris),

vidaus administravimas

skunde, prašyme ar pranešime nurodyta
informacija

(įskaitant

ir

specialiųjų

kategorijų asmens duomenis), skundo,
prašymo

ar

pranešimo

nagrinėjimo

rezultatas, Agentūros atsakymo data ir
numeris, skundo, prašymo ar pranešimo
nagrinėjimo metu gauta informacija)
į

Pretendentų

Agentūros BDAR 6 straipsnio 1 Vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė,

darbuotojus (atranka į laisvas dalies a punktas – adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio
darbo

vidaus sutikimas ; BDAR 6 pašto

vietas)

adresas,

administravimo

(personalo straipsnio 1 dalies c pretenduojama,

valdymo,

dokumentų punktas
prievolė

tvarkymo) tikslu
Registrų

ir

sistemų,

kurių

valdytoja

arba

tikslais

kurias

ir

veiklos

kvalifikaciją.
asmens

Duomenų

apimtis

duomenų dalies c punktas – reglamentuojama kiekvieno konkteraus
tvarkytoja teisinė prievolė

arba informacinės sistemos)
Agentūra,

gyvenimo

į

teisinė aprašymas, duomenys apie išsilavinimą ir

informacinių BDAR 6 straipsnio 1 Tvarkomų

(priklausomai nuo registro
yra

–

pareigos,

tvarkymo

registro
nuostatais

arba

informacinės

sistemos

Turto ir asmenų apsaugos BDAR 6 straipsnio 1 Duomenų
užtikrinimo tikslu

patenkančių

į

dalies f punktas – Agentūros vykdomą vaizdo stebėjimo
teisėtas interesas

lauką, vaizdo duomenys

Fizinių asmenų duomenys, BDAR 6 straipsnio 1 Bet
tvarkomi

subjektų,

kokie

asmens

duomenys,

kurie

administracinių, dalies c punktas – reikalingi vykdomos teisenos procese

civilinių, baudžiamųjų bylų teisinė prievolė
atveju, kai proceso šalis ar
dalyvis
tvarkomi

Agentūra,

yra
šios

teisenos

vykdymo tikslu
Kvietimai

į

Agentūros BDAR 6 straipsnio 1 Vardas, pavardė, el. paštas, telefono

organizuojamus
seminarus,

renginius, dalies a punktas – numeris

kompetencijų sutikimas

kėlimo kursus
Agentūros

tinklapio

ir BDAR 6 straipsnio 1 Socialiniame

tinkle

pateikiama

socialinio tinklo - Facebook dalies f punktas - informacija ir komentarai, vardas, pavardė,
administravimas

teisėtas interesas

Interneto puslapių valdymas

BDAR 6 straipsnio 1 Konkreti slapukų renkama informacija

atvaizdas, slapyvardis

dalies a punktas – pateikiama slapukų valdymo lange
sutikimas
Agentūros
mokymų,
kvalifikacijos

vykdomų BDAR 6 straipsnio 1 Vardas, pavardė, darbovietė, kvalifikacija,
seminarų,

ir dalies

a

punktas- pareigybė,

darbo

stažas,

išklausytas

kėlimo sutikimas, b punktas- kursas, el. pašto adresas, telefono numeris,

projektų organizavimas

sutarties vykdymas, c gimimo data.
punktas-

teisinė

prievolė

11.

Agentūros vykdomų projektų metu tvarkomi asmens duomenys, jų teisiniai pagrindai ir kita

duomenų subjektams aktuali informacija, įskaitant ir projektų partnerius yra pateikiama prie

konkretaus projekto aprašo, su kuriais galima susipažinti Agentūros interneto puslapio projektų
skirsnyje: https://www.nsa.smm.lt/nsa-projektai/esf-projektai/.
12.

Agentūros tvarkomi asmens duomenys saugomi pagal nustatytus terminus, vadovaujantis

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu, Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų
rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl
bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir Agentūros patvirtintu
dokumentacijos planu. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys yra sunaikinami.
IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGA

13.

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Agentūra yra

įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Mes, parinkdami ir įgyvendindami
tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti
vadovaujamės:
13.1.

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės
informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės
informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“;
13.2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl

Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“;
13.3.

Registrų ir informacinių sistemų nuostatais ir duomenų saugos nuostatais;

13.4.

ENISA

gairėmis: https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-for-smes-on-

the-security-of-personal-data-processing;
13.5. gerosiomis informacinės saugos praktikomis;
13.6. VDAI gairėmis: https://vdai.lrv.lt/uploads/vdai/documents/files/VDAI_saugumo_priemon
iu_gaires-2020-06-18.pdf.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

14. Duomenims tvarkyti Agentūra pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį
BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas mūsų asmens
duomenų apsaugos politikoje.
15. Pateikiame Agentūros duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:
15.1. įstatymų numatyta tvarka valstybinėms institucijoms ir įstaigoms (įskaitant ir duomenų
teikimą registrams ir informacinėms sistemoms), atliekančioms joms pavestas funkcijas,
pavyzdžiui teisėsaugos institucijoms, antstoliams, savivaldybėms, teismams ir neteisminių ginčų
nagrinėjimo institucijoms ir kita;
15.2. duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainių administravimo ir susijusias paslaugas
teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms,
informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonės, ryšio paslaugas
teikiančioms įmonės;
15.3. (sub)rangovams, tiekėjams;
15.4. Vykdant projektus- projektų partneriams;
15.5. kitais, šiame privatumo pranešime nenurodytais atvejais, laikantis teisės aktų reikalavimų.
16.

Mes užtikriname, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi laikantis Europos Sąjungos teisės aktų

nustatytų reikalavimų bei standartų bei informuojame, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi tik
Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės ribose.
17.

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų

pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams
įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, mums nepavyktų įgyvendinti išvardytų
tikslų.

VIISKYRIUS
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
18. Informacija apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimą pateikiama Agentūros direktoriaus
patvirtintoje Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkoje, kurią galite rasti Agentūros
interneto puslapyje, duomenų apsaugos skiltyje.

19. Jeigu dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų
apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Agentūroje iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis
į mūsų atstovą, atsakingą už duomenų apsaugą, bet kuriuo jums patogiu būdu:
19.1. el. paštu: dap@nsa.smm.lt.
19.2. raštu adresu: K. Kalinausko g. 7, LT-03107, Vilnius, Lietuva, laišką adresuojant duomenų
apsaugos pareigūnui.
20. Jeigu nepavyks surasti abejoms pusėms tinkamo sprendimo, Jūs turite teisę kreiptis į
Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, adresu: L. Sapiegos g. 17, Vilnius, elektroniniu paštu:
ada@ada.lt.

VIII SKYRIUS
SLAPUKAI

21.

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų

kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote interneto svetainėje. Dėl jo
interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos
vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart
lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.
22.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei

daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti interneto
svetainę.
23.

Kokie slapukai naudojami šiame puslapyje ir kaip juos valdyti galite sužinoti kiekvieno

puslapio slapukų kontrolės skydelyje.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24.

Privatumo pranešimas koreguojamas Duomenų valdytojo nuožiūra arba pasikeitus

galiojančių teisės aktų reikalavimams.
25. Interneto svetainėje skelbiama tik aktuali privatumo pranešimo versija.
26. Paskutinį kartą privatumo pranešimas buvo atnaujintas 2021 m. ______ d.____.

