
SPECIALIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PAPILDOMŲ MOKYMŲ 

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ  

   

Vadovaudamiesi 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) 

13 straipsniu ir 14 straipsniu, teikiame Jums informaciją, susijusią su Jūsų duomenų tvarkymu:  

1. Duomenų valdytojas –Kauno m. GMPS, Pramonės pr. 33,  51271 Kaunas, el. pašto 

adresas info@greitojipagalba.lt.  

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – el. pašto adresas 

duomenusauga@greitojipagalba.lt, korespondencijos adresas Pramonės pr. 33, 51271 Kaunas – 

duomenų apsaugos pareigūnui. 

3. Duomenų tvarkymo tikslai.  Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant tinkami 

organizuoti ir tvarkyti siekiantiems įgyti teisę vairuoti greitosios medicinos pagalbos automobilius, 

papildomus mokymus. 

4. Tvarkomi duomenys. Informuojame Jus, kad tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:  

4.1. Papildomų mokymų vairuoti pateikusio asmens tapatybės identifikavimo duomenys: 

vardas, pavardė, gimimo data. 

4.2 Su transporto priemonę susiję duomenys: transporto priemonių kurias turi teisę vairuoti, 

kategorijos ir šios teisės suteikimo data, kokios kategorijos transporto priemones mokoma vairuoti, 

mokymo valandų skaičius; 

4.3. Pažymėjimo registras skaitmeninėje laikmenoje (exel formatu): transporto priemonių 

kurias turi teise vairuoti kategorijos ir šios teisės suteikimo data, kokios kategorijos transporto 

priemones mokoma vairuoti, pažymėjimo išdavimo data, išduoto pažymėjimo numeris, kiek 

mokymo valandų, data ir įstaigos vairuotojo parašas; 

4.4. Išduoto pažymėjimo duomenys: data ir numeris, pažymėjime nurodyta kokiai transporto 

priemonės kategorijai su šviesos bei garso signalais, suteikta teisė vairuoti; pažymėjimo galiojimo 

laikas, pasirašiusio juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, parašas. 

4.5. Egzamino kortelės informacija: egzaminuojamojo pareigos, vardas, pavardė, parašas ir kiti 

kortelėje pateikti duomenys. 
4.6. Kiti asmens duomenys: IP adresas jei kontaktuojama elektroniniu paštu, egzaminavimo lape ir 

protokole vardai, pavardės, parašai instruktoriaus ir mokymų dalyvio(vairuotojo) ar kiti pateikti duomenys; 
4.7. Kiti duomenys, kurie išsamiai aprašyti ir nurodyti nuolat atnaujinamame Kauno m. 

GMPS privatumo politikoje www.greitojipagalba.lt. 

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis 

pagrindas:  

5.1. BDAR 6 str. 1 d. c) ir e) punktai; 

5.2. BDAR 9 str. 2 d. b) punktas; 

5.3. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas; 

5.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. 1V-781 

„Dėl 5.5. Specialiųjų transporto priemonių vairuotojų, naudojančių mėlynus ir (ar) raudonus (arba 

tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir (arba) specialiuosius garso signalus, papildomo mokymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Specialiųjų transporto priemonių 

vairuotojų, naudojančių mėlynus ir (ar) raudonus (arba tik mėlynus) žybčiojančius švyturėlius ir 

(arba) specialiuosius garso signalus, papildomo mokymo tvarkos aprašas; 

5.5. Viešosios įstaigos Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties specialiųjų 

transporto priemonių vairuotojų papildomo mokymo tvarkos aprašas 2018 m. lapkričio 26 d. Nr. V-

158;  

5.6. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas; 

http://www.greitojipagalba.lt/


5.7. Kelių eismo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“; 

5.8. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas dėl asmenų prašymų ir skundų 

nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo; 

5.9. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų įstatymas. 

6. Duomenų šaltinis. Pirmiau nurodyti Jūsų duomenys gauti iš:  

6.1. Tiesiogiai iš duomenų subjekto (vairuotojo); 

6.2. Tiesiogiai iš mokymų instruktoriaus. 

7. Asmens duomenų gavėjai. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:  

7.1. Kelių policijai. 

7.2. Valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatytoms funkcijoms 

vykdyti bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę gauti duomenis. 

7.3. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas 

dėl konkretaus atvejo. 

8. Duomenų subjektų teisės. Informuojame Jus, kad turite šias teises: teisę prašyti, kad 

Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti 

duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į asmens 

duomenų perkeliamumą. Šias teises galite įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.  

9. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Kauno m. GMPS turi būti pateikti raštu (įskaitant ir 

elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei 

duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį 

dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei 

prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės 

aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento 

kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą 

patvirtinantį dokumentą ir atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būdų 

nustatyti atstovo tapatybę.  

Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos maloniai prašome kreiptis į duomenų 

apsaugos pareigūną 2 punkte nurodytais kontaktais.  

10. Jūs taip pat turite teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jei tokį 

sutikimą esate davęs. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų 

tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

11. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys 

bus saugomi ne ilgiau, negu to reikia duomenų tvarkymo tikslui, kuriam buvo surinkti arba tokį 

laikotarpį, kokį nustato teisės aktai (Bendroji dokumentų saugojimo rodyklė (patvirtinta Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro 2011-03-09 įsakymu Nr. V-100). Darbuotojų asmens duomenys saugomi 50 

metų po darbo sutarties pasibaigimo. Pretendentų asmens duomenys atrinkus pretendentą toliau 

nebesaugomi, sunaikinami. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami 

arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, 

įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, 

administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju 

asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir 

sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.  

12. Automatizuotų sprendimų priėmimai. Informuojame, kad šie Jūsų duomenys nebus 

naudojami automatizuotiems sprendimams priimti Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.  

13. Skundų teikimas. Informuojame, kad Jūs turite teisę skųsti Kauno m GMPS  veiksmus 

(neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip 

pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).  

_____________  


