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I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

2018 m. geguZes 25 d. Lietuvoje lsigalioja Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas. Siuo
teises aktu siekiama pagerinti ES piliediq teisiq ir laisviq apsaug4, uZtikrinti laisv4 ir saugq duomenq
judejimq visoje Europoje, suteikti asmenims daugiau galimybiq kontroliuoti, kur ir kaip naudojami jq
duomenys.

UAB PaneveZio regiono atliekq tvarkymo centras (toliau - PRATC) privatumo politika skirta
asmenims, kuriq duomenis tvarko PRATC, pateikti informacij4 apie jq teises bei naudojimosi savo
teisemis s4lygas.

PRATC, tvarkydama asmens duomenis, uZtikina skaidrq ir s4Zining4 Siq duomenq tvarkym4.

II SKYRIUS
DUOMENU VALDYTOJAS

Asmens duomenq valdytojas - PRATC.

fmones kodas juridiniq asmenq registre _300127004.
PRATC 2016 m. spalio 27 d. iregistruotas Asmens duomenq

Nr.P7405).
valdytojq valstybes registre (reg.

Duomenq subjektq grupes - fiziniai asmenys, turintys nekilnojamqji turt4 (statinius, butus
daugiabudiuose namuose, patalpas) PaneveZio regione (viet.ines rinkliavos moketojai, skolininkai) bei
atliekq turetojai, pristatantys atliekas ! regionin! sqvartyn4 itlar didLi$q ir biologiskai skaidZiq atliekq
surinkimo aikSteles.

III SKYRIUS
RENKAMI ASMENS DUOMENYS

PRATC, vykdydamas vietines rinkliavos uZ komuneLliniq atliekq tvarkym4 administravimo bei
komunaliniq atliekq tvarkymo funkcijas, renka siuos asmens duomenis:

1. asmens kodas;
2. elektroninio paSto adresas;



3. gimimo data;

4. gyvenamoji vieta (adresas);

5. pavarde;

6. telefono numeris;
7. turimas nekilnojamas turtas;
8. vardas.

Asmens duomenys rinkliavos administravimo tikslu gaunami i5 Vf Registry centras.
Asmens duomenys vykdant atliekq tvarkymo veiklq renkami i5 duomenq subjektq.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENV TVARKYMO TIKSLAI

Asmens duomenys PRATC renkami PaneveZio rr:giono vietines rinkliavos uZ komunaliniq
atliekq tvarkym4 mokesdio administravimo ir Sios rinkliavos moketojq registro sudarymo bei atliekq
tvarkymo funkcijq vykdymo tikslais.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatymo 5 straipsnio I dalyje
nustatyta, kad asmens duomenys gali buti tvarkomi, jeigu lgyvendinami oficialDs lgaliojimai,
istatymais ir kitais teises aktais suteiktivalstybes bei savivaldybiq institucijoms, lstaigoms ir
imonems arba trediajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys (5 p.); jeigu reikia tvarkyti del
teiseto intereso, kurio siekia duomenq valdytojas arba trediasis asmuo, kuriam teikiami asmens
duomenys, ir jei duomenq subjekto interesai nera svarbesni (6 p.).

PRATC asmens duomenis renka vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekq tvarkymo
istatymo 30 straipsniu. Si teises norma nustato, kad viena i5 komunaliniq atliekq tvarkymo sistemos
administratoriaus galimq atlikti komunaliniq atliekq tvarkymo sistemos organizavimo funkcijq yra
komunaliniq atliekq turetojq registravimas, sudaryti sutartir; su komunaliniq atliekq turetojais, atlikti
kitas su komunaliniq atliekq tvarkymo sistemos organizavimu susijusias savivaldybiq pavestas
funkcijas.

BirZq, Pasvalio ir PaneveZio rajonq savivaldybes atliekq tvarkymo sistemos administravimo
sutardiq pagrindu pavede PRATC organizuoti ir administruoti Pasvalio, BirZq ir paneveZio rajono
savivaldybiq komunaliniq atliekq (lskaitant pakuodiq, pakuodiq atliekq ir antriniq Laliavq) tvarkymo
sistem4 (registruoti komunaliniq atliekq turetojus, apskaidiu,rti moketin4 sum4 uZ komunaliniq atliekq
tvarkym4, nagrineti komunaliniq atliekq turetojq skundus vietines rinkliavos klausimais bei priimti
sprendimus del tokiq praSymq; organizuoti ir vykdyti vietines rinkliavos surinkim4 iS atliekq turetojq
organizuoti ir vykdyti nesumoketos vietines rinkliavos isieskojimq ir kt.).

Asmenq pristadiusiq atliekas i regionini s4vartynqL, didZiqjq ir biologiskai skaidZiq atliekq
surinkimo aik5teles, asmens duomenys tvarkomi vadovar"rjantis Atliekq susidarymo ir tvarkymo
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apskaitos ir ataskaitq teikimo taisykliq, patvirtinq Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2Oll m.
geguZes 3 d. isakymu Nr. Dl-367,37 punktu, nustatandiu, kad dideliq gabaritq atliekq surinkimo
aikStelese ar kitose atliekq priemimo vietose i5 gyventojq priimtas atliekq kiekis atliekq tvarkymo
apskaitos Zurnale registruojamas ne veliau kaip kit4 darbo dien4 po atliekq gavimo. Atliekq tvarkytojas
atliekq tvarkymo apskaitos Zurnale nurodo Siuos asmens duomenis: asmens tapatybE patvirtinandio
dokumento (asmens tapatybes korteles, paso, vairuotojo pa:iymejimo, i5duoto nuo 2005 m. lapkridio I
d' Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sqjungoje (leidimo nuolat
gyventi), leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) nu.meris.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENV GAVEJAI

PRATC tvarkomi asmens duomenys perduodami:
I ' atliekq surinkimo ir transportavimo ! apdorojimo lrenginius paslaugq tiekejams

duomenys, reikalingi konteineriq identifikavimui: vardas, pavarde; identifikacijos kodas; buto,
patalpos, valdos adresas; konteineriq, naudojamq atliekornrs Salinti, laikymo vietos adresas, talpa ir
skaidius; atliekq turetojq - juridiniq asmenq atsakingo asimens vardas, pavarde; atsakingo asmens
identifikacijos kodas.

2. vietines rinkliavos nesumokejimo atveju skolirrinkq asmens duomenys: vardas, pavarde,
gyvenamosios vietos adresas, nekilnojamojo turto adresas, praskirtis, plotas, elektroninio pa5to adresas,
telefono numeris bus perduodami teismams, antstoliq kontoroms, skolq isieskojimo veikla
uZsi imantiems juridiniams asmenims.

3' Regioniniame s4vartyne, dideliq gabaritq atliekq surinkimo bei biologiSkai skaidZiq atliekq
surinkimo aikstelese naudojami asmens duomenys perduodarni atliekq veZejui (eigu gyventojo atliekas
pristato veZejas), PaneveZio regiono aplinkos apsaugos departamentui, Aplinkos apsaugos agent6rai.

VII SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO LAIKOTARPIAI

Asmens duomenys, susijg su vietines rinkliavos administravimu, saugomi ne ilgiau nei l0
metq nuo paskutinio laikotarpio, uZ kuri buvo iSskaidiuota rinkliava, pabaigos. Skolininkq duomenys
saugomi l0 metq nuo skolos padengimo dienos.

Asmens duomenys, tvarkomi vykdant nepavojingqjq atliekq laikymo, surinkimo, veZimo ar
apdorojimo veikl4 saugomi trejus metus, o duomenys, tvarkomi vykdant pavojingqjq atliekq surinkim4,
veLimq ar apdorojim4 saugomi penkerius metus.

Pasibaigus asmens duomenq saugojimo terminrui arba kai asmens duomenys tampa
nebereikalingi tikslams, kuriems buvo tvarkomi, pasiekti, teises aktq nustatyta tvarka yra priimamas
sprendimas del jq sunaikinimo.
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VIII SKYRIUIi
DUOMENU SUBJEKTIU TEISES

Asmenys, kuriq duomenis tvarko PRATC, turi teisg:
1.1' praSlti leisti susipazinti su tvarkomais duomenimis
l'2' reikalauti iSaisyti arba iStrinti (ei duomenys nebereikalingi arba duomenys buvo tvarkomi

neteisetai)

L3. apriboti duomenq tvarkym4 (ei gindijamas
tvarkymo teisetumas),

1.4. j duomenq perkeliamum4;

duomenq tvarkymo laikotarpis, duomenq

l'5' teisg pateikti skund4 prieZi[ros institucijai (Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai).

IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENU APSAUGOS PITEIGUNTT XOVTANDA

PRATC direktoriaus isakymu sudaryta duomenq apsaugos komanda:
l ' Daiva Noreikiene, teisininke (personalo ir dokumentq valdymo, teisiniai klausimai), tel.

8 614 45 618, el. p. daiva.noreikiene@pratc.lt;
2' Aida Pilkiene, ekonomiste (frnansq ir apskaitos valdymo klausimai), tel. g 605 lg0 44, el.p. aida.pilkiene@pratc.lt;

3' Agila Zalatotiene, Rinkliavq administravimo ir kontroles padalinio vadove (Bendrojo
duomenq apsaugos reglamento reikalavimq vykdymas Rinlrliavq adminisiravimo ir kontroles skyriaus
veiklos klausimai), tel. B 694 7l 700, el. p. agila.zalatoriene @pratc.lt;4' paslaugos teikejas (informaciniq technologijq, kibernetinio saugumo klausimai).
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