
 

PRANEŠIMAS SAVANORIAMS  
APIE JŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

 
Jūsų pateikiamų asmens duomenų valdytojas: Lietuvos jūrų muziejus (toliau – Įstaiga),           

juridinio asmens kodas: 190464695, registruotas buveinės adresas: Smiltynės g. 3, Klaipėda. 
Su Įstaigos duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti el. paštu asmensduomenys@sdg.lt 
Informuojame, kad Įstaiga gali pakeisti šio pranešimo turinį bet kuriuo metu. 
Kokius duomenis tvarkome? 

Jūsų asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tam, kad galėtume sudaryti su Jumis ir              
tinkamai vykdyti savanorystės sutartį bei įvykdyti visus privalomus įstatymų reikalavimus. Be to,            
galime rinkti asmens duomenis, kai Jūs juos savanoriškai pateikiate savanoriškos veiklos metu.  
Atsižvelgiant į tai, gali būti tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: 
 
Identifikuojantys 
duomenys 

Vardas, pavardė, gimimo data, banko sąskaitos numeris, banko 
sąskaitos savininko vardas, pavardė (kompensuoti patirtas 
išlaidas), jei savanoris nepilnametis – nepilnamečio, savanorišką 
veiklą atliekančio asmens: tėvų, globėjų  vardas, pavardė, adresas, 
kontaktinis telefonas, el. paštas 

Kontaktiniai duomenys Mobilus telefono numeris (asmeninis), gyvenamosios vietos 
adresas, el. pašto adresas. 

Vaizdo duomenys Atvaizdas (vaizdo kameros) 
Su savanoriška veikla 
susijusi informacija 

Savanoriškos veiklos atlikimo vieta ir laikas. 

Kita informacija Kalbų mokėjimas. 
 
Įstaiga gali fotografuoti, filmuoti savanorį be atskiro jo sutikimo: 

1. savanoriui galimai darant teisės pažeidimą; 
2. užsiėmimo metu, renginyje, viešoje vietoje. Tokiu atveju nuotraukos, filmuota         

medžiaga gali būti publikuojamos viešai Įstaigos įvaizdžio kūrimo, valdymo, teikiamų paslaugų           
teikimo pagrindais, išskyrus tokius atvejus, jeigu tai pažemintų asmens garbę, orumą ar dalykinę             
reputaciją. 
 
Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją? 

Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume         
duomenų konfidencialumą. 

Prieiga prie duomenų suteikiama tik tiems Įstaigos darbuotojams, kuriems ji reikalinga jų            
darbo funkcijoms vykdyti. 

Duomenis, esančius informacinėse sistemose, kurias teikia ir prižiūri išoriniai paslaugų          
teikėjai, gali peržiūrėti šių paslaugų tiekėjų darbuotojai, tačiau tik griežtai jų paslaugoms teikti             
būtinais tikslais. 
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Taip pat Jūsų duomenis gali gauti asmenys, turintys teisėtą pagrindą įstatymų nustatytais            
atvejais gauti, reikalauti asmens duomenų nustatytoms funkcijoms vykdyti, bet tik tokia apimtimi,            
kiek reikalinga nurodytais tikslais. 

Jūsų duomenų į trečiąsias (ne ES) valstybes neperduodame. 
 
Kiek laiko saugome Jūsų informaciją? 

Duomenys tvarkomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir saugomi ne             
ilgesnį laikotarpį, koks nustatytas Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje          
Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų              
saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir kituose teisės aktuose. Šis terminas gali būti pratęstas             
tik teisės aktuose nustatytais pagrindais ir (ar) kompetentingos institucijos nurodymu. 

Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis, sukauptus        
neautomatiniu būdu, naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu          
surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo          
laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti. 
 
Jūsų teisės: 

● gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą; 
● susipažinti su savo duomenimis; 
● reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti          

neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 
● tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti (teisė „būti pamirštam“); 
● tam tikrais atvejais nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys; 
● tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens          

duomenų tvarkymą (teisė apriboti); 
● į duomenų perkeliamumą. 

 
Kaip galite susipažinti su savo duomenimis? 

Atvykę į Smiltynės g. 3, Klaipėda ir/arba susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu:             
ljm@muziejus.lt. 
 
Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo? 

Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei             
duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804,                
279 1445, el. paštas ada@ada.lt. 
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