PRIVATUMO PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro vykdomų viešųjų pirkimų dalyviams
1.
Įvertinus tai, kad Jūsų sprendimas dalyvauti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro (toliau – Teatras) organizuojamuose viešųjų pirkimų konkursuose (toliau – pirkimai) yra
savanoriškas, šis Teatro privatumo pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą Teatro vykdomų
pirkimų dalyviams (toliau – privatumo pranešimas) taikomas Teatro ir Teatro vykdomų pirkimų
dalyvių tarpusavio santykiams tvarkant asmens duomenis.
2.
Teatro vykdomų pirkimų procedūrų ir sutarties vykdymo metu, Jums priėmus
sprendimą dalyvauti Teatro vykdomuose pirkimų konkursuose, Vadovaujantis Europos Sąjungos
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau - Reglamentas) nuostatomis, kaip
pirkimų vykdytojai, tvarkome Jūsų asmens duomenis.
3.
Jums priėmus sprendimą dalyvauti Teatro vykdomuose pirkimų konkursuose, Jūs turite
pateikti tik tiek fizinio asmens duomenų, kiek reikia identifikuoti asmenį ir pasiekti nustatytų tikslų.
Jei iš pateiktų duomenų negalima identifikuoti konkretaus asmens, tokiu atveju siūlome teikti šio
asmens gimimo datą, bet ne asmens kodą. Dėl perteklinių asmens duomenų teikimo Teatrui yra
atsakingas pats tiekėjas.
4.
Duomenų tvarkytojas:
Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – Teatras), juridinio asmens kodas
190753881, adresas A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius, bendras elektroninis paštas
opera@opera.lt.
5.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas:
Teatro organizuojamų pirkimų vykdymas.
6.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Teisėto Teatro šiuo tikslu tvarkomų asmens duomenų tvarkymo sąlyga, numatyta Reglamento
6 str. 1 d. c) papunktyje – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Teatrui (duomenų valdytojui)
taikoma teisinė prievolė, kurią nustato pirkimų teisinius santykius reglamentuojantys teisės aktų
reikalavimai (Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 87 str. 1 d. 12 p.; taip
pat Reglamento 6 str. 1 d. b) punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis
yra duomenų subjektas (pirkimą laimėjęs tiekėjas, jo atstovas).
7.
Tvarkomų asmens duomenų kategorijos:
Privatumo pranešimo 6 punkte numatytais pagrindais tvarkomi Jūsų tiesiogiai pateikti asmens
duomenys apie įmonės/įstaigos/organizacijos vadovo, buhalterio (finansinę apskaitą vykdančio
asmens), akcininko teistumą (duomenys apie asmenų teistumą tvarkomi tik, kai tai numato specialūs
teisės aktai ir tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamų teisės aktų įgyvendinimui); asmenų
vardai, pavardės; gimimo datos; asmens kodai; parašai; telefono ryšio numeris; elektroninio pašto
adresas; fizinių asmenų gyvenimo aprašymuose pateikiami asmens duomenys; duomenys apie
išsilavinimą, kvalifikaciją; viešųjų pirkimų komisijos posėdžių garso įrašai (vykdomi tik tikslaus
posėdžių protokolų sudarymo tikslu, esant didelėms protokolavimo apimtims; galimo teisinio ginčo
nagrinėjimo tikslu); kiti duomenys, kuriuos duomenų subjektas pateikia pats.
8.
Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis:
Jūsų duomenis saugome vadovaujantis Teatro vedamais duomenų tvarkymo veiklos įrašais,
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Bendrąją dokumentų saugojimo terminų rodykle ir
esame nustatę, kad pirkimų sutartys saugomos 10 m. (pasibaigus sutarčiai); susirašinėjimas su
tiekėjais - iki sutarties įgyvendinimo pabaigos; teisminio ginčo vykdymo dokumentai - 1 m. (priėmus
galutinį teismo sprendimą); Teatro pirkimų komisijos posėdžių garso įrašai – iki posėdžių protokolų
sudarymo ir posėdžių dalyvių susipažinimo su jais momento; mažos vertės, skelbiamų tarptautinių ir
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supaprastintų pirkimų dokumentai – 5 m. (po pirkimo pabaigos); pirkimų atliekamų vykdant
investicijų projektus dokumentai - 5 m. (baigus vykdyti projektą); pirkimus vykdančių asmenų
konfidencialumo pasižadėjimai ir nešališkumo deklaracijos - 5 m. (po pirkimo pabaigos); kiti pirkimų
dokumentai – 10 m..
9.
Asmens duomenų perdavimas:
Įgyvendinant teisės aktuose numatytas prievoles, laikantis teisės aktų reikalavimų, Teatras
asmens duomenis gali (privalo) teikti – Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – VPT); į Centrinę viešųjų
pirkimų informacinę sistemą (CVP IS); CPO-CPVA; Registrų centrui (per E. Sąskaita tiekėjai teikia
sąskaitas Teatrui); teismams, neteisminių ginčų nagrinėjimo institucijoms; Teatro veiklos priežiūrą
vykdančioms institucijoms (VPT, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kitoms priežiūros
institucijoms).
10.
Prieiga prie asmens duomenų, jų tvarkymo saugumo priemonės:
Teatras užtikrina, kad pirkimo procedūrų metu su jūsų pateikta informacija, kitais pirkimų
vykdymo metu tvarkomais asmens duomenimis, susipažins tik Teatro viešųjų pirkimų komisijos
nariai, jei yra pasitelkiami, Teatro pakviesti ekspertai, Teatro viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose
dalyvaujantys stebėtojai, VPT atstovai, Teatro vadovas, jo įgalioti asmenys, kiti Teatro darbuotojai
(vykdantys viešųjų pirkimų kontrolę, Teatro informacinių technologijų specialistai), asmenys ir
institucijos, turinčios tokią teisę pagal jų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus,
taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgalioti ES ar atskirų valstybių finansinę paramą
administruojantys viešieji juridiniai asmenys. Kiti asmenys gali susipažinti tik su ta su pirkimais
susijusia informacija, kurią atskleisti leidžia VPĮ.
Teatras įpareigoja Teatro darbuotojus, paslaugų teikėjus užtikrinti duomenų konfidencialumą
ir tinkamą jų apsaugą. Teatras tvarkydamas Jūsų asmens duomenis taiko technines ir organizacines
duomenų apsaugos priemones, kurios išdėstytos ,,Asmens duomenų tvarkymo Teatre taisyklėse“,
kurios yra patalpintos Teatro interneto tinklapyje www.opera.lt, skiltyje ,,Asmens duomenų
apsauga“, taip pat Teatras laikosi asmens duomenų tvarkymo principų, kurie yra išdėstyti
Reglamente.
11.
Jūsų kaip duomenų subjektų teisės, jų įgyvendinimas:
Jūs turite visas teises, kurios apibrėžtos ir įgyvendinamos kaip nustatyta Reglamente – gauti
informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su savo duomenimis; reikalauti ištaisyti
duomenis; reikalauti sunaikinti (ištrinti) duomenis (teisė būti pamirštam),išskyrus duomenų
saugojimą; apriboti duomenų tvarkymą; perkelti duomenis; nesutikti su duomenų tvarkymu;
reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą,
grindžiamas sprendimas; laisvai ir netrukdomai atšaukti duotą sutikimą; pateikti skundą priežiūros
institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). Jūsų teisės įgyvendinamos kaip yra apibrėžta
Teatro generalinio direktoriaus patvirtintame ,,Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto teatre tvarkos apraše“, kuris yra patalpintas Teatro interneto
tinklapyje www.opera.lt, skiltyje ,,Asmens duomenų apsauga“.
12.
Kontaktinė informacija:
Kilus klausimams apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, prašome kreiptis tiesiogiai į Teatro
duomenų apsaugos pareigūną – elektroniniu paštu dap@opera.lt, tel. Nr. +370 698 05496 arba paštu,
adresu A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius, laišką adresuojant „Teatro duomenų apsaugos
pareigūnui“.
_______________________
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