DEKLARACIJOS APIE PASLAUGOS TEIKIMĄ AR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMĄ SU
GALIMYBIŲ PASU TEIKIMAS
Asmens duomenų
Asmens duomenų tvarkymo teisinis
Tvarkomų asmens duomenų
tvarkymo tikslas
pagrindas
apimtis
Paslaugų teikėjų, vykdančių 1. Reglamento (ES) 2016/679 6 Tvarkomi asmens duomenys:
Lietuvos
Respublikos straipsnio 1 dalies c punktas;
Juridinio
asmens
vardu
Vyriausybės 2020 m. vasario
deklaraciją
registruojančio
26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės asmens vardas, pavardė ir
valstybės
lygio 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152 pareigos;
ekstremaliosios
situacijos „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios Fizinio asmens teikiančio
paskelbimo“ 31.1 papunktyje situacijos paskelbimo“;
atitinkamas
paslaugas
ar
nurodytą veiklą uždarose
vykdančio atitinkamą ūkinę
erdvėse esančiose paslaugų 3. Lietuvos Respublikos sveikatos veiklą vardas, pavardė, veiklos
teikimo vietose, nusprendusių apsaugos ministro, valstybės lygio adresas, registruojančio asmens
aptarnauti
tik
asmenis, ekstremaliosios situacijos valstybės vardas, pavardė, pareigos.
atitinkančius
vieną
iš operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Lietuvos
Respublikos sprendimas Nr. V-1864 „Dėl paslaugų, NVSC interneto svetainėje
Vyriausybės 2020 m. vasario teikiamų kontaktiniu būdu, parduotuvių, skelbiami asmens duomenys:
26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl turgaviečių ir kitų viešų prekybos vietų, Veiklos
adresas
(kuomet
valstybės
lygio laisvalaikio ir pramogų vietų, lošimo sutampa su fizinio asmens
ekstremaliosios
situacijos namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo gyvenamos vietos adresu).
paskelbimo“
salonų paslaugų teikimo būtinų sąlygų“;
3.1.1 papunktyje
nurodytų
Duomenys
tvarkomi
ir
kriterijų,
deklaracijos 4. Lietuvos Respublikos sveikatos skelbiami iki tol, kol bus
teikimas (Deklaracijos apie apsaugos ministro, valstybės lygio panaikinama
galimybė
veiklą su galimybių pasu, ekstremaliosios situacijos valstybės paslaugų teikėjui priimti ir
teikimas).
operacijų vadovo 2020 m. spalio 23 d. deklaruoti
sprendimą
sprendimas
Nr.
V-2347
„Dėl aptarnauti
tik
asmenis
ekstremaliosios situacijos metu taikomų atitinkančius vieną iš Lietuvos
apribojimų laikymosi kontrolės“.
Respublikos
Vyriausybės
2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio
ekstremaliosios
situacijos“
3.1.1 papunktyje
nurodytų
kriterijų.
Asmens duomenų
tvarkytojai
Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos

Asmens duomenų teikėjai

Asmens duomenų gavėjai

Juridinio asmens vardu deklaraciją
registruojantys asmenys;
Fiziniai asmenys teikiantys atitinkamas
paslaugas ar vykdantys atitinkamą ūkinę
veiklą.

Valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos teisės
aktų nustatytoms funkcijoms
vykdyti bei kiti fiziniai ir
juridiniai asmenys, turintys
teisę gauti duomenis.

