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PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

asmenims, kurie teikia pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?   

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – Teatras), juridinio asmens kodas 190753881, 

adresas A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius, Tel. nr. : +370 5 2620727, bendras El. paštas 

opera@opera.lt. Teatro duomenų apsaugos pareigūnas: El. paštas dap@opera.lt, Tel. nr. +370 698 

05496. 

Kokiais tikslais bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?   

Asmenų, kurie teikia pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus 

Teatre (toliau - pranešimo teikėjas) asmens duomenys tvarkomi: 

1. Komunikacijos su pranešimo teikėju tikslu; 

2. Pranešimo apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Teatre nagrinėjimo, 

galimo korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo tyrimo vykdymui. 

Pažymime, kad Jums nusprendus teikti pranešimą, savo asmens duomenis pateikti 

neprivalote, tuomet Jūsų pranešimas bus anoniminis.   

Kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?   

Jums priėmus sprendimą teikti pranešimą Teatrui, Jūsų asmens duomenų tvarkymas, gauto Jūsų 

pranešimo apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus Teatre nagrinėjimo, galimo 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo tyrimo vykdymui, yra atliekamas remiantis Europos Sąjungos 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu tvarkyti 

duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui (Teatrui) taikoma teisinė prievolė – Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies  6 punktu - pagal kompetenciją 

imasi aktyvių teisinių, organizacinių ir kitų priemonių, skirtų užkirsti kelią korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimams savo įstaigoje, jai pavaldžiuose ir (ar) valdymo sričiai priskirtuose viešojo sektoriaus 

subjektuose, o jeigu šie pažeidimai padaryti, – atskleisti ir pritaikyti teisinio poveikio ar kitas 

priemones, išskyrus su ikiteisminio tyrimo atlikimu susijusias priemones; 21 straipsnio 2 dalies  1 

punktu - vykdoma teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) prevencija ir tyrimas; 23 

straipsnio 2 dalies  6 punktu - savo interneto svetainėje viešina nuasmenintą informaciją apie per 

paskutinius trejus metus jų nustatytus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, jų pobūdį, skaičių, 

atliktus veiksmus juos tiriant ir taikytas teisinio poveikio ar kitas priemones, skirtas tokių pažeidimų 

padariniams pašalinti ir užkirsti kelią tokiems pažeidimams ateityje.    

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?   

Informuojame, kad bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:   

1. Komunikacijos su pranešimo teikėju vykdymui: asmens vardas, pavardė; elektroninio 

pašto adresas; telefono ryšio numeris; gyvenamosios vietos adresas; IP adresas; kiti duomenys, 

kuriuos pranešimo teikėjas pateikia pats; 

2. Pranešimo apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus nagrinėjimo, 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo vykdymui: pranešimo teikėjo asmens vardas, pavardė; 

elektroninio pašto adresas; telefono ryšio numeris; gyvenamosios vietos adresas; IP adresas; 

duomenys apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą padariusį asmenį (is); duomenys apie 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą mačiusį asmenį (is); duomenys apie padarytą žalą; korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimą pagrindžiantys duomenys - dokumentai, garso, vaizdo įrašai, nuotraukos 

su užfiksuotu pažeidimu, galimą pažeidimą patvirtinančios kompiuterio, kito nešiojamojo ar 
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mobilaus įrenginio ekrano langų kopijos, žinučių, elektroninio pašto pranešimų vaizdai, nuorodos į 

viešojoje erdvėje esančią informaciją ir t. t.; kiti duomenys, kuriuos pranešimo teikėjas pateikia pats.      

Kas turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų, kam bus jie teikiami?    

Su Jūsų pateiktais duomenimis, susipažins tik Jūsų pranešimą priimantys, registruojantys, 

nagrinėjantys Teatro darbuotojai. 

Teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir proporcingas 

teisėtais ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybai, teismams ar kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms, Lietuvos 

Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kitoms priežiūros institucijoms.     

Kokios taikomos Jūsų asmens duomenų saugumo priemonės: 

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“, 

patalpintose Teatro interneto svetainėje www.opera.lt, skyriuje ,,Asmens duomenų apsauga“, taip pat 

Teatras laikosi asmens duomenų tvarkymo principų, kurie yra išdėstyti Reglamente. 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?   

Jūsų asmens duomenys, Jūsų pranešimo nagrinėjimo, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų 

tyrimo, komunikacijos su Jumis tikslais, bus tvarkomi nuo Jūsų pranešimo pateikimo momento ir iki 

pranešimo nagrinėjimo, galimo korupcinio pobūdžio teisės pažeidimo tyrimo pabaigos bei 

vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta 

,,Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle“, Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos 

įstatymo 7 str. 1 d., Teatro vedamais duomenų tvarkymo veiklos įrašais, bus saugomi ne trumpiau 

kaip penkerius metus nuo paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant Jūsų pateiktą pranešimą. 

Informacijos apie pažeidimus saugojimo Teatre terminas gali būti pratęstas motyvuotu 

kompetentingos institucijos - Lietuvos Respublikos prokuratūros nurodymu.     

   Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?    

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Teatrą dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens 

duomenų tvarkymu ir turite šias teises:  

1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;  

2. Teisę susipažinti su duomenimis;   

3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;  

4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);  

5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;  

6. Teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui.   

Informuojame, kad Jūs turite teisę kreiptis į Teatrą dėl aukščiau įvardintų Jūsų teisių 

įgyvendinimo. Jūsų teisės įgyvendinamos kaip yra apibrėžta Teatro generalinio direktoriaus 

patvirtintame ,,Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto 

teatre tvarkos apraše“, patalpintame Teatro interneto svetainėje www.opera.lt, skyriuje ,,Asmens 

duomenų apsauga“.  

Jums kreipiantis į Teatrą su prašymu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir Jums nesutikus su 

Teatro sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių 

įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Lietuvos Respublikos valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai elektroniniu paštu ada@ada.lt. 

________________________ 
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