
Privatumo pranešimas 

apklausų dėl rinkliavos įvedimo šalia daugiabučio namo, respondentams 

 

Šis Privatumo pranešimas skirtas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ vykdomoms apklausoms dėl 
rinkliavos įvedimo šalia daugiabučio namo, kuriose respondentai pateikia savo asmens duomenis 
SĮ „Susisiekimo paslaugos“. Jeigu šis Privatumo pranešimas neatsakys į kai kuriuos Jūsų 
klausimus, dėl bet kokių su Jūsų privatumu bei asmens duomenų apsauga susijusių poreikių, 
prašome kreiptis į SĮ „Susisiekimo paslaugos“ duomenų apsaugos pareigūną el. paštu 
dap@judu.lt  

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

Jūsų asmens duomenis renka ir valdo savivaldybės įmonė “Susisiekimo paslaugos”, įmonės kodas 
124644360, adresas Žolyno g. 15, Vilnius. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai, turint su 
asmens duomenų apsauga susijusių paklausimų: dap@judu.lt 

Kokius asmens duomenis renkame ir kokiais tikslais? 

Apklausos dėl rinkliavos įvedimo šalia daugiabučio namo atveju renkami respondentų: vardas, 
pavardė, parašas, buto (patalpos) adresas, el. pašto adresas bei respondento nuomonė dėl 
rinkliavos įvedimo. Šie duomenys renkami, siekiant užtikrinti, kad apklausoje dalyvautų ne 
daugiau kaip vienas asmuo iš apklausoje dalyvauti teisę turinčių butų (patalpų). Respondentų el. 
pašto adresas pateikiamas savanoriškai (esant respondento sutikimui) ir naudojamas tam, kad SĮ 
„Susisiekimo paslaugos“ galėtų informuoti respondentą jo el. paštu apie apklausos rezultatus. 
Respondento nuomonė dėl rinkliavos įvedimo renkama tam, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 
galėtų priimti sprendimą dėl vietinės rinkliavos zonos įvedimo. 

Teisėta šių duomenų tvarkymo sąlyga. Asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra 
atliekamas vykdant Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. 1-127 
„Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi tarybos nustatytomis mokamomis vietomis 
automobiliams statyti nuostatų tvirtinimo“ 4 punkte įtvirtintą užduotį: „vietinė rinkliava 
pradedama rinkti atsižvelgiant į viešąjį ir gyventojų interesus. Atsižvelgiant į tai, asmens 
duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punktu (tvarkyti duomenis yra būtina 
siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui 
pavestas viešosios valdžios funkcijas). 

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis? 

Asmens duomenys su atsakymais į apklausą bus saugomi ne ilgiau, negu 1 metus nuo apklausos 
pabaigos. 

Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis? 

Popierinės apklausos lapus rinkti ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ perduoti gali respondento 
bendrijos / namo administratorius. Jeigu nepageidaujate, kad Jūsų apklausos duomenys būtų 
perduodami tarpininkaujant bendrijos/namo administratoriui, prašome pildyti internetinės 
apklausos formą, kurią rasite šios nuorodos pagalba: www.judu.lt/apklausos.  

Elektroninės apklausos formoje pateiktus Jūsų asmens duomenis tvarko Environmental 
Systems Research Institute, Inc. bei Esri Global, Inc. (toliau – „Esri“), kurios SĮ „Susisiekimo 
paslaugos“ teikia apklausų vykdymo sprendimą ArcGIS Survey123 ir veikia kaip duomenų 
tvarkytojos. Šios įmonės Jūsų asmens duomenis tvarko tik pagal SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 
nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina paslaugos teikimui. „Esri“ įsipareigojimai bei 
atsakomybė, o taip pat duomenų perdavimas už Europos Ekonominės Erdvės ribų 
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reglamentuotas su šia įmone pasirašytoje duomenų tvarkymo sutartyje bei Standartinėse 
Sutartinėse Sąlygose, kaip tai numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR).  

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valstybinėms ir/ar 
savivaldybės įmonėms, ar teisėsaugos institucijoms, tačiau tik tais atvejais, kai to reikalaujama 
pagal galiojančius ir SĮ „Susisiekimo paslaugos“ taikomus teisės aktus arba teisės aktų numatytais 
atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti ar apginti mūsų teises, bei pareikšti ar ginti teisinius 
reikalavimus. 

Prieiga prie asmens duomenų taip pat gali būti suteikta šiems duomenų gavėjams ir duomenų 
tvarkytojams: IT paslaugas teikiančioms įmonėms, prižiūrinčioms bei aptarnaujančioms mūsų 
elektroninio pašto sistemą, dokumentų valdymo sistemą bei SĮ „Susisiekimo paslaugos“ serverius.  

Kokias teises turite kaip duomenų subjektas? 

Kiekvienas apklausos respondentas, kurio asmens duomenis valdome, turi visas Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente (BDAR) nurodytas duomenų subjektų teises:  

▪ teisę reikalauti susipažinti su tvarkomais jo asmens duomenimis; 
▪ teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis; 
▪ teisę reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka; 
▪ teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus teisės aktų numatytais atvejais ir 

tvarka;  
▪ teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui; 
▪ atšaukti savo sutikimą dėl el. pašto naudojimo informavimo tikslu; 
▪ teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją su skundu, jeigu manote, jog Jūsų 

asmens duomenys tvarkomi neteisėtai (www.ada.lt) .  

Dėl savo asmens duomenų tvarkymo, savo kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, taikomų 
saugumo priemonių ir bet kokių kitų su duomenų apsauga susijusių klausimų galite kreiptis į SĮ 
„Susisiekimo paslaugos“ el. paštu dap@judu.lt 
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