ASMENŲ, GRĮŽTANČIŲ / ATVYKSTANČIŲ IŠ UŽSIENIO, REGISTRAVIMAS (KELEIVIO
ANKETA)
Asmens duomenų tvarkymo
Asmens duomenų teisinis
Tvarkomų asmens duomenų
tikslas
pagrindas
apimtis ir saugojimo terminas
Duomenys tvarkomi COVID-19
Lietuvos Respublikos žmonių
Renkami šie duomenys: Vardas,
ligos (koronaviruso infekcijos)
užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir pavardė, gimimo data, asmens
profilaktikos ir kontrolės
kontrolės įstatymas, Lietuvos
kodas, telefono numeris, el. pašto
priemonių įgyvendinimo
Respublikos sveikatos apsaugos
adresas, gyvenamosios vietos
(karantino ar izoliavimo
ministro 2020 m. gegužės 5 d.
adresas Lietuvoje, kelionės
reikalavimų laikymasis, sąlytį
įsakymas Nr. V-1067 „Dėl
informacija, informacija apie
turėjusių asmenų išaiškinimas ir jų Užkrečiamųjų ligų, galinčių
tyrimo dėl COVID-19 ligos
įspėjimas apie gresiantį pavojų) ir išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos rezultatą, izoliavimosi vietos
nedarbingumo pažymėjimo
ir kontrolės informacinės sistemos adresas Lietuvoje (jeigu jis
išdavimo, tikslais.
steigimo ir jos nuostatų bei
nesutampa su gyvenamosios
duomenų saugos nuostatų
vietos adresu),
patvirtinimo“ ir Lietuvos
šalis ar šalies vietovė, iš kur
Respublikos sveikatos apsaugos
asmuo atvyko
ministro – valstybės lygio
informacija apie nedarbingumo
ekstremaliosios situacijos
pažymėjimo reikalingumą.
valstybės operacijų vadovo 2020
Duomenų saugojimo terminas –
m. rugpjūčio 7 d. sprendimas Nr.
iki ypatingosios COVID-19 ligos
V-1794 „Dėl keleivių duomenų
epidemiologinės situacijos
visuomenės sveikatos tikslais
pabaigos, bet ne ilgiau nei 12
surinkimo organizavimo“.
mėnesių nuo elektroninės anketos
Lietuvos Respublikos sveikatos
užpildymo dienos.
apsaugos ministro 2020 m. kovo
Duomenys kaupiami ir tvarkomi
12 d. įsakymas Nr. V-352 „Dėl
Užkrečiamųjų ligų, galinčių
Asmenų, sergančių COVID-19
išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos
liga (koronaviruso infekcija),
ir kontrolės informacinėje
asmenų, įtariamų, kad serga
sistemoje
COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija), ir asmenų, turėjusių
sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje
gyvenamojoje vietoje ar
savivaldybės administracijos
numatytose patalpose taisyklių
patvirtinimo“
Asmens duomenų tvarkytojai
Asmens duomenų teikėjai
Asmens duomenų gavėjai
Nacionalinis visuomenės
sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos

Duomenų subjektas – asmuo, oro,
jūrų ar sausumos transportu
grįžtantis iš užsienio.

Policijos departamentas prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos;
Savivaldybių administracijos;
Kitos valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos teisės aktų
nustatytoms funkcijoms vykdyti
bei kitiems fiziniams ir
juridiniams asmenims, kuriems
teisę gauti duomenis suteikia
Lietuvos Respublikoje galiojantys
teisės aktai.

