
 
 

INFORMAVIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 
 
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: 
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 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)  ir tik konkretiems tikslams: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. 
įsakymu Nr. 1-181 patvirtinto Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 
2019–2022 metais veiksmų plano 31 punkte nustatytais tikslais, tai yra „Buitinių vartotojų asmens duomenys, 
Veiksmų plane numatytais tikslais gali būti renkami ir naudojami projektų vykdytojų, taip pat ir pateikiami su 
projektų vykdymu, administravimu ir (ar) priežiūra susijusiems tretiesiems asmenims ir (ar) institucijoms.“ 
 
Duomenų subjektai (buitiniai vartotojai) turi teisę iš Agentūros gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens 
duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir šia 
informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomus duomenis, duomenų saugojimo laikotarpį bei įgyvendinti 
duomenų subjektų teises.  
 
Asmens duomenų tvarkymo tikslai: 

 projekto registracijos formų registravimas, vertinimas bei atranka; 
 projektų administravimas; 
 kompensacinių išmokų išmokėjimas projekto vykdytojui; 
 patirtų išlaidų deklaravimas; 
 projektų įgyvendinimo priežiūros ir kontrolės užtikrinimas, siekiant tinkamai vykdyti teisės 
aktais pavestas funkcijas.  
 

Tvarkomi asmens duomenys:  
 projekto vykdytojo  identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė ir pan.); 
 projekto vykdytojo kontaktiniai duomenys (adresas korespondencijai, telefono numeris, 
elektroninio pašto adresas ir pan.); 

 asmens kodas; 
 banko sąskaitos numeris; 
 informaciją apie projekto įgyvendinimo vietą – projekto vykdytojo gyvenamąjį namą ir / ar 
butą (energijos objekto numeris, kliento kodas, adresas ir pan.); 

 informacija apie projektu įgyvendinamų veiklų apimtis bei darbų ir įrenginių kainas. 
 
Informacija, gaunama iš kitų šaltinių: 

 atliekant projekto registracijos formų vertinimą ir mokėjimo prašymų tikrinimą yra naudojami 
AB Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) duomenys.  

 atliekant de minimis pagalbos vertinimą naudojami LR Konkurencijos tarybos duomenys. 
 
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis 
Asmens duomenų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo 
terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 
kasmet sudaromu Agentūros dokumentacijos planu bei kitais dokumentų saugojimą 
reglamentuojančiais teisės aktais. Asmens duomenys saugomi ne trumpiau kaip 5 metus po projekto 
pabaigos.  
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Duomenų subjektų teisės: 

 teisė prašyti susipažinti su Agentūros tvarkomais savo asmens duomenimis; 
 reikalauti ištaisyti su juo susijusius asmens duomenis; 
 reikalauti ištrinti asmens duomenis; 
 apriboti savo asmens duomenų tvarkymą konkrečiais atvejais;  
 nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 
 teisę į asmens duomenų perkeliamumą;  
 teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei su 
juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą ar kitų teisės aktų nuostatas. 

 
Asmens duomenų gavėjai: 
Gauti asmens duomenys, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų gali būti teikiami: 

 Energetikos ministerijai, Finansų ministerijai, Konkurencijos tarybai ir kitoms valstybės 
institucijoms; 

 Teisėtvarkos, kontrolės ir priežiūrą vykdančioms bei audito institucijoms. 
 

Asmens duomenų valdytojas 
VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, juridinio asmens kodas 304937660, adresas Gedimino pr. 38, LT-
01104 Vilnius, tel. 8 613 61 536, el. paštas: eainfo@ena.lt  
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