
 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

 

Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, pateikusiems prašymą dalyvauti konkurse / atrankoje 

į konkursines ar nekonkursines laisvas pareigas pagal darbo sutartį.  
 

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 273 

4021, el. p. info@vmu.lt. 

Įmonės duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vmu.lt. 
 

 

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga vadovaujantis bus 

tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jums nusprendus dalyvauti konkurse / atrankoje į konkursines ar nekonkursines laisvas pareigas 

pagal darbo sutartį Įmonėje, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi pretendentų į darbuotojo pareigas 

konkurso / atrankos organizavimo ir administravimo, pretendentų tinkamumo eiti pretenduojamas 

pareigas, pretendentų, vertinimo komisijos ir atrankos vykdytojų informavimo, vertinimo kokybės ir 

skaidrumo užtikrinimo, archyvavimo tikslais.  

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytu tikslu yra atliekamas vykdant teisinę 

prievolę (Reglamento1 6 straipsnio 1 dalies c punktas) ar būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą 

viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas 

(Reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktas), kur tai nustatyta: 

- Lietuvos Respublikos darbo kodekse; 

- Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio 

socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose 

valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar 

savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso įgyvendinimo“; 

- Darbuotojų atrankos į pareigybes, kurioms nėra rengiamas konkursas, proceso apraše, 

patvirtintame Įmonės direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. ĮS(E)-21-90 „Dėl 

valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos darbuotojų atrankos į pareigybes, kurioms nėra 

rengiamas konkursas, proceso aprašo patvirtinimo“.  
 

 

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad konkurso / atrankos į konkursines ar nekonkursines laisvas pareigas Įmonėje 

metu bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:  

Pretendento anketos 
duomenys (taikoma 
pateikiant dokumentus į 
konkursines pareigas)  

vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, informacija apie tai, 
ar Įmonėje dirba asmenys, su kuriais Jus sieja artimi giminystės ar 
svainystės ryšiai (tėvai, įtėviai, broliai, seserys ir jų vaikai, seneliai, 
sutuoktinis, vaikai, įvaikiai, jų sutuoktiniai ir jų vaikai, taip pat sutuoktinių 
tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai), ar kurio nors iš šių asmenų ir Jūsų 

 
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) 
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darbas Įmonėje taptų susijęs su vieno tiesioginiu pavaldumu kitam arba 
su vieno teise kontroliuoti kitą; informacija, ar įstatymai draudžia ar 
Jums atimta teisė užimti pareigybę, į kurią pretenduojama; informacija, 
ar esate pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, 
nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio 
pobūdžio nusikaltimo, nusikaltimo, kuriuo padaryta turtinė žala 
valstybei, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 
informacija, ar esate pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo 
valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio 
baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo 
nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai; informacija, ar esate 
uždraustos organizacijos narys; informacija, ar buvote atleistas iš 
skiriamų ar renkamų pareigybių dėl priesaikos ar pasižadėjimo 
sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigybių 
dienos nepraėjo 3 metai; informacija, ar esate pripažintas neveiksniu ar 
neveiksniu tam tikroje srityje (ribotai veiksniu); informacija, ar esate kito 
juridinio asmens valdymo organo narys. 
 

Gyvenimo aprašymo 
duomenys (taikoma 
pateikiant dokumentus į 
konkursines ar 
nekonkursines 
pareigas) 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, asmeninio telefono 
ryšio numeris, asmeninio elektroninio pašto adresas, gyvenamosios 
vietos adresas, veido atvaizdas, informacija apie buvusias ir esamas 
darbovietes (darbo pradžios data, darbo pabaigos data, darbovietės 
pavadinimas ir adresas, pareigos), duomenys apie mokamas užsienio 
kalbas ir jų lygius, pomėgiai, kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia 
pretendentas savo iniciatyva 
 

Asmens dokumento 
duomenys ir šio 
dokumento kopija 
(taikoma pateikiant 
dokumentus į 
konkursines pareigas) 
 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), veido atvaizdas, asmens kodas, 
pilietybė, gimimo data, asmens dokumento numeris, išdavimo data, 
vieta, galiojimo data  
 

Išsilavinimą 
patvirtinančio 
dokumento 
duomenys ir jo kopija 
(taikoma pateikiant 
dokumentus į 
konkursines pareigas) 
 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, dokumento 
numeris, išdavimo data, išdavusi institucija, įgytas išsilavinimas, 
dokumentą patvirtinusio asmens duomenys (vardas, pavardė, 
pareigos, parašas) 
 

Užsienio mokėjimo 
lygį patvirtinančio 
dokumento 
duomenys ir jo kopija 
(taikoma pateikiant 
dokumentus į 
konkursines pareigas) 
 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), kalba ir jos mokėjimo lygis, 
dokumento išdavimo data, numeris, jį išdavusio asmens vardas, 
pavardė, pareigos, parašas 
 

Atitikties 
nepriekaištingos 
reputacijos 
reikalavimams 
deklaracijos 
duomenys (taikoma tik 
pateikiant dokumentus į 
konkursines valstybinių 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), parašas, informacija, ar buvote 
atleistas iš bet kokios tarptautinės ir Europos Sąjungos institucijos ar 
užsienio valstybės institucijos (toliau – priimančioji institucija) jos 
iniciatyva, kai dėl savo kalto veikimo ar neveikimo padarėte pareigų, 
kurias nustato priimančiosios institucijos vidaus tvarka ar darbo sutartis, 
pažeidimą ir nuo atleidimo dienos nepraėjo 5 metai; informacija, ar 
buvote pripažintas pažeidusiu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo 
pažeidimo paaiškėjimo dienos nepraėjo vieni metai arba ar buvote 
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miškų apsaugos 
pareigūno pareigas) 

pripažintas šiurkščiai pažeidęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo paaiškėjimo 
dienos nepraėjo 3 metai; informacija, ar buvote atleistas iš statutinio 
valstybės tarnautojo arba valstybės pareigūno pareigų pritaikius 
tarnybinę nuobaudą, jeigu nuo atleidimo nepraėjo 3 metai; informacija, 
ar buvote atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų už Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 5 dalies 1, 2, 3, 
4, 5, 8, 9, 10 punktuose nurodytus šiurkščius pažeidimus arba Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 34 straipsnio 2 dalyje 
nustatytu atveju pripažintas padaręs šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už 
kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir nuo 
atleidimo iš pareigų dienos arba pripažinimo padarius šiurkštų tarnybinį 
nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai; informacija, ar buvote atleistas 
iš darbo, pareigų ar praradęs teisę verstis atitinkama veikla už kituose 
įstatymuose keliamo nepriekaištingos reputacijos reikalavimo neatitiktį 
ar elgesio (etikos) normų pažeidimą ir nuo atleidimo iš darbo, pareigų 
ar teisės verstis atitinkama veikla praradimo dienos nepraėjo 3 metai; 
informacija, ar esate įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl 
tyčinio nusikaltimo padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą 
teistumą arba nepasibaigusį laidavimo terminą; informacija, ar esate 
įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės 
tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo, 
kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 
įstatyme, padarymo ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba 
nepasibaigusį laidavimo terminą; informacija, ar esate įstatymų 
nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta 
turtinė žala valstybei, ir turite neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba 
nepasibaigusį laidavimo terminą; informacija, ar esate įstatymų 
nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo 
valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio 
baudžiamojo nusižengimo, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos įstatyme, padarymo ir nuo apkaltinamojo 
nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai arba yra 
nepasibaigęs laidavimo terminas; informacija, ar buvote atleistas arba 
pašalintas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar 
pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo 
arba pašalinimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai; informacija, ar 
esate arba buvote įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos 
narys, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai. 
 

Pretendentų į 
darbuotojo pareigas 
konkurso protokolų, 
atrankos pretendentų 
vertinimo suvestinių, 
individualaus 
vertinimo lentelių 
duomenys 
 

Vardas (vardai), pavardė (pavardės), įvertinimas balais, komisijos nario 
/ atrankos vykdytojo vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos, 
parašas  

Skaitmeninis garso 
įrašas 
 

Jūsų vardas (vardai), pavardė (pavardės), atsakymai į klausimus, balso 
duomenys, komisijos nario ar atrankos vykdytojo vardas (vardai), 
pavardė (pavardės), klausimai, balso duomenys 
 

Susirašinėjimo su 
Jumis duomenys 

Jūsų vardas (vardai), pavardė (pavardės), elektroninio pašto adresas,  
susirašinėjime pateikta informacija 
 

Susirašinėjimo su 
vertinimo komisijos 

Jūsų vardas (vardai), pavardė (pavardės), gyvenimo aprašymo 
duomenys (vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo data, 
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nariais ir atrankos 
vykdytojais 
duomenys 

asmeninio telefono ryšio numeris, asmeninio elektroninio pašto 
adresas, gyvenamosios vietos adresas, veido atvaizdas, informacija 
apie buvusias ir esamas darbovietes (darbo pradžios data, darbo 
pabaigos data, darbovietės pavadinimas ir adresas, pareigos), 
duomenys apie mokamas užsienio kalbas ir jų lygius, pomėgiai, kiti 
asmens duomenys, kuriuos pateikia pretendentas savo iniciatyva), 
vertinimo komisijos narių ir atrankos vykdytojų vardai, pavardės, 
elektroninio pašto adresai, susirašinėjime pateikta informacija 
 

 

Tuo atveju, jei būsite atrinktas į konkursines pareigas Įmonėje, kurios patenka į Įmonės direktoriaus 

patvirtintą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas STT pateikti informaciją, sąrašą (toliau – 

sąrašas), tuomet taip pat tvarkysime: 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos (toliau – STT) vertinimas 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), gimimo 
data, asmens kodas, vertinimo data, numeris, 
dokumentą patvirtinusio asmens vardas, 
pavardė, pareigos, parašas, vertinimo išvada 
 

 

Pabrėžiame, kad dalyvavimas konkurse / atrankoje į konkursines ar nekonkursines laisvas pareigas 

Įmonėje yra savanoriškas, tačiau jei nuspręsite dalyvauti konkurse / atrankoje, tuomet savo pirmiau 

nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų nėra galimybės įvertinti Jūsų atitikties teisės 

aktuose nustatytiems reikalavimams.  
 

 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis Įmonė gaus iš: 

 

Visais atvejais Konkurso į konkursines 
pareigas atveju 

Esant papildomoms sąlygoms 

Jūsų tiesiogiai  
 
 
 
 

Valstybės tarnybos 
departamento prie 
Vidaus reikalų 
ministerijos (toliau – 
VTD) 
 

STT 
 
 
tik jei būsite atrinktas į 
konkursines laisvas 
pareigas, kurios patenka į 
sąrašą 

Jūsų darbovietės 
(esamos / buvusios) 
 
siekiant iš Jūsų esamo 
/ buvusio darbdavio 
surinkti informaciją 
apie Jūsų kvalifikaciją, 
profesinius gebėjimus 
ir dalykines savybes 

 

Kreipiantis į esamą / buvusį darbdavį, Įmonė tvarkys Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą ir informaciją 

apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.  
 

 

Informuojame, kad konkurso / atrankos metu pokalbio žodžiu eigai fiksuoti daromas skaitmeninis 

garso įrašas. Atrankos į nekonkursines laisvas pareigas atveju Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų 

daromas skaitmeninis garso įrašas. Padarytas skaitmeninis garso įrašas, perkeliamas į skaitmeninę 

laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolų / atrankos pretendentų vertinimo suvestinių ir 

saugomas Įmonėje laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose 

nustatytų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su konkurso / atrankos pokalbio žodžiu savosios 

dalies skaitmeniniu garso įrašu. 
 

 

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 

Kai dalyvaujama konkurse / atrankoje į konkursines laisvas pareigas, Jūsų asmens duomenys 

konkurso / atrankos metu bus pasiekiami VTD (Jums teikiant prašymą per informacinę sistemą 
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VATIS), taip pat, jei būsite atrinktas į laisvas pareigas Įmonėje, kurios patenka į sąrašą, Jūsų asmens 

duomenis perduosime STT.  

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

ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teismams ir pan. Taip pat jei būsite 

atrinktas į laisvas pareigas Įmonėje, Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami esamam / buvusiam 

darbdaviui.  

Asmens duomenų teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas. 

 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Įmonėje konkurso / atrankos į laisvas pareigas Įmonėje 

laikotarpiu, taip pat: 

- atrinkus Jus į laisvas pareigas Įmonėje, Jūsų asmens duomenys, gauti konkurso / atrankos 
metu, prijungiami prie asmens bylos ir saugomi Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir 
vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais; 

- jei pretenduojate į konkursines pareigas – 1 metus nuo konkurso / atrankos pasibaigimo;  
- jei pretenduojate į nekonkursines pareigas – 1 metus nuo atrankos pasibaigimo;  
- skaitmeninis garso įrašas – 1 metus nuo konkurso / atrankos pasibaigimo;  
- kai taikoma, susirašinėjimas su valstybės institucijomis personalo valdymo klausimais, jei iš 

jo galima nustatyti konkretų fizinį asmenį, saugomas 3 metus; 

- kitais atvejais – Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir vyriausiojo archyvaro nustatytais 

terminais. 

Jeigu yra inicijuojamas teisminis ginčas arba kitas kompetentingos valstybės institucijos tyrimas, 

įskaitant Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atliekamą tyrimą, Įmonė Jūsų asmens 

duomenis gali saugoti ilgiau, iki priims kompetentinga valstybės institucija sprendimą ir pasibaigs 

teisės aktuose nustatyti skundo pateikimo senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis teismo 

sprendimas. 

Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys yra sunaikinami.  
 

 

Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinate? 

Jūs, kaip duomenų subjektas, 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 nesutikti; 

7. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. 

 
Detalesnė duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka yra paskelbta Įmonės interneto tinklalapyje 
adresu www.vmu.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. 
 

Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio 
su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs arba Jūsų atstovas, taip pat Jūsų įgaliota 
ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, turite 
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, 
el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt arba Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui. 

   

http://www.vmu.lt/
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