
INFORMACINIS PRANEŠIMAS 

DĖL ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMO CENTRALIZUOTOS APSKAITOS ĮSTAIGAI 

 

Siekdami užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (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) (OL 

2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), 13 ir 14 straipsnius, 

informuojame, kad Jūsų su įstaiga Vilniaus Tuskulėnų gimnazija (toliau – Duomenų valdytojas) sudarytos 

sutarties (sandorio) vykdymo ir iš jos kylančių teisių ir pareigų įgyvendinimo tikslais asmens duomenys gali būti 

perduodami centralizuotos apskaitos įstaigai, kuriai pavesta organizuoti ir tvarkyti Vilniaus miesto savivaldybės 

kontroliuojamų švietimo, sporto ir kultūros įstaigų finansinę (buhalterinę) apskaitą centralizuotai: 

Biudžetinei įstaigai „Skaitlis“, juridinio asmens kodas 300035837, buveinės adresas: Dariaus ir Girėno g. 11, Vilnius, 

LT-02170, telefono ryšio numeris: Tel. (8 5) 2622916, elektroninio pašto adresas: info@skaitlis.lt 

 

Detali informacija apie centralizuotos apskaitos įstaigai perduodamų asmens duomenų tvarkymą: 

Centralizuotos 

apskaitos įstaigai 

perduodamų 

asmens duomenų 

tvarkymo tikslas 

ir teisinis 

pagrindas 

 

 Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytų teisinių prievolių, įskaitant prievolės tvarkyti 
finansinę (buhalterinę) apskaitą, vykdymas, taip pat mokesčių, socialinio draudimo, statistikos 
duomenų teikimo, viešojo sektoriaus subjektų kontrolės srityje taikomų reikalavimų 
įgyvendinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) punktas). 

 Finansinės (buhalterinės) apskaitos tvarkymo sutarties tinkamas vykdymas ir iš šios sutarties 
kylančių teisių ir pareigų įgyvendinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (b) punktas). 

 Steigėjo – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos – patvirtintuose Biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ 
nuostatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies 
(e) punktas). 

 Teisėtų interesų siekimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) punktas). 

 Įsiskolinimų išieškojimo tikslais (BDAR 6 straipsnio (b), (e) ir (f) punktai). 

Centralizuotos 

apskaitos įstaigai 

perduodamų 

asmens duomenų 

tvarkymo ir 

saugojimo 

terminai 

Iki Finansinės (buhalterinės) apskaitos organizavimo sutarties pasibaigimo dienos (išskyrus, kai 
tolesnį tokių duomenų saugojimą numato taikytini teisės aktai). 

Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenys perduodami finansinei apskaitai tvarkyti, asmens 

duomenys tvarkomi ir saugomi galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytais terminais. 

Jeigu teisės aktuose tam tikriems duomenims nėra nustatyti konkretūs saugojimo terminai, tokie 

asmens duomenys gali būti tvarkomi ir saugomi senaties laikotarpį. 

Centralizuotos 

apskaitos įstaigai 

perduodamų 

asmens duomenų 

subjektų 

kategorijos 

Duomenų valdytojo personalas (darbuotojai, praktikantai, savanoriai). 

 

Centralizuotos 

apskaitos įstaigai 

perduodamų ir 

jos tvarkomų 

asmens duomenų 

rūšys 

 

Personalo (darbuotojų, savanorių) asmens duomenys, tokie kaip: vardas, pavardė, gimimo data, 
asmens kodas, banko sąskaitos, į kurią yra pervedamas darbo užmokestis, numeris; socialinio 
draudimo pažymėjimo numeris, asmens tapatybės dokumento duomenys, informacija apie 
darbuotojo turimą išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją, darbo užmokesčio informacija, darbo 
grafikai ir darbo laikas, kasmetinių ir tikslinių atostogų informacija, užimamos pareigos, 
informacija apie darbinę veiklą, pareigybės lygis, kvalifikacinė kategorija, vadovaujamo darbo 
patirtis (metai), profesinė darbo patirtis/pedagoginis darbo stažas, pareiginės algos pastoviosios 
dalies bazinio dydžio koeficientas, kintamosios dalies koeficientas ir jų didinimas, etato dydis, 
maitinimosi ugdymo įstaigoje duomenys ir kiti duomenys, reikalingi finansinei apskaitai tvarkyti. 

Centralizuotos 

apskaitos įstaigai 

suteiktos teisės 

 

Centralizuotos apskaitos įstaigai suteiktas bendras ir generalinis leidimas perduodamų asmens 
duomenų tvarkymui pasitelkti pagalbinius asmens duomenų tvarkytojus ir paslaugų teikėjus, 
įskaitant: archyvavimo, mokėjimo, atsiskaitymo administravimo, skolos išieškojimo, fizinės ir/ar 
elektroninės apsaugos paslaugas teikiančias įmones; duomenų centrų, debesijos, svetainės 
administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones; programinę įrangą kuriančias, 
teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros 



paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias 
įmones, veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. 

Centralizuotos 

apskaitos įstaigai 

suteikta teisė 

perduoti 

duomenis kitiems 

tvarkytojams 

Centralizuotos apskaitos įstaiga esant tesėtam pagrindui turi teisę tvarkomus asmens duomenis 

perduoti: 

 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, 

 Valstybinei mokesčių inspekcijai, 

 Antstolių kontoroms, vadovaujantis jų pateiktais reikalavimais dėl atitinkamos antstolių 

kontoros žinioje esančių vykdomųjų bylų, 

 Valstybinei darbo inspekcijai, vykdančiai patikrinimus ar nelaimingo atsitikimo darbe 

tyrimus, 

 Skolos išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, su kuriais centralizuotos apskaitos 

įstaiga yra sudariusi skolų išieškojimo paslaugų teikimo sutartį, 

 Steigėjui – Vilniaus miesto savivaldybei – veiklos finansavimo, planavimo, priežiūros ir 

kontrolės tikslais pagal Steigėjo pareikalavimą, 

 Lietuvos statistikos departamentui pagal teisės aktų reikalavimus, 

 Dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančiai įmonei, 

 Atsiskaitymų vykdymo tikslu – bankams ar kitoms finansinėms įstaigoms, 

 Subjektams, kuriems asmens duomenis teikti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar 

kiti teisės aktai – tų teisės aktų vykdymo tikslu, 

 Valdžios institucijoms, vadovaujantis jų pateiktais teisiniais reikalavimais, 

 Ginčo nagrinėjimo tikslu – ikiteisminį tyrimą arba kitą tyrimą atliekančiai įstaigai, 

prokurorui, teismui ar darbo ginčų komisijoms dėl jų žinioje esančių administracinių, 

civilinių, darbo ar baudžiamųjų bylų, taip pat teisinių paslaugų teikėjams, teikiantiems 

teisinio atstovavimo paslaugas, 

 Veiklos patikrinimo, audito, analizės ar kito įvertinimo tikslais – finansinį, mokesčių ar 

valdymo auditą atliekantiems auditoriams ar kitus patikrinimus atliekantiems asmenims, 

 Trečiajai šaliai, teikiančiai paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių patarėjams, 

draudikams, turint teisėtą pagrindą asmens duomenims teikti, 

 kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti 

teisėtus interesus – asmens duomenų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais 

atvejais ir tvarka, 

 kitiems asmenims ir/ar valdžios institucijoms, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus 

turinčioms teisę susipažinti ar reikalauti pateikti atitinkamus duomenis. 

 

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: 
 teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami 

susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo; 

 teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 

 teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis; 

 teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“), jei tai galima pagrįsti viena iš priežasčių, 

numatytų BDAR 17 str. 1 d.; 

 prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai taikomas vienas iš atvejų, numatytų BDAR 18 str. 1 d.; 

 teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, jei nėra teisėto duomenų tvarkymo pagrindo. 

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktus, turite teisę pateikti skundą 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai paštu (L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu 

(https://vdai.lrv.lt). 

https://vdai.lrv.lt/

