PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Siekdami užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (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) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR), reikalavimus informuojame, kad:
Jūsų asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos finansų ministerija (juridinio asmens kodas
288601650, buveinės adresas Lukiškių g. 2, 01512 Vilnius, tel. (8 5) 239 0000, el. p. adresas finmin@finmin.lt;
duomenų apsaugos pareigūno kontaktai el. p. adresas dap@finmin.lt).
Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti tikslius,
išsamius ir teisingus duomenis apie asmenis, pateikusius prašymus neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose
lošimuose.
Jūsų tvarkomi asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Teikdami Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos jos nustatyta tvarka
tiesiogiai ar per evalstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP) prašymus neleisti Jums lošti ir
dalyvauti nuotoliniuose lošimuose pateikiate savo asmens duomenis (identifikavimo duomenis, kontaktinius
duomenis ir kitus duomenis susijusius su prašymu neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose). Prašymų
formoje pateikti duomenys saugomi žinybiniame Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre (toliau –
ASGLAR) siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 d. c punktas). Jūsų
asmens duomenų tvarkymo ASGLAR teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo 28
straipsnio 8 punktas, kuriame nustatyta, kad Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos tvarko asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, duomenis.
Jums atsisakius pateikti prašomus asmens duomenis, negalėsite pateikti prašymo neleisti lošti ir dalyvauti
nuotoliniuose lošimuose.
Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijos:
• Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
• lošimų organizatorių, kuriems Azartinių lošimų įstatymo 10 straipsnio 21 dalyje nustatyta pareiga neįleisti
į lošimų organizavimo vietas asmenų, pateikusių prašymus neleisti lošti, ir neleisti šiems asmenims dalyvauti
nuotoliniuose lošimuose jų prašymuose neleisti lošti nurodytą laikotarpį, o jeigu prašyme laikotarpis
nenurodytas, – 2 metus nuo prašymo neleisti lošti pateikimo Lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos arba lošimų organizatoriui dienos, vadovai arba jų įgalioti asmenys;
• valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kurioms duomenys reikalingi nustatytoms funkcijoms
atlikti.
Jūsų asmens duomenų saugojimo terminai: ASGLAR duomenų bazėje Jūsų asmens duomenys saugomi
prašymo neleisti lošti ir dalyvauti nuotoliniuose lošimuose galiojimo laikotarpiu. ASGLAR duomenų bazėje
pakeitus registro duomenis, senieji įrašai ne vėliau kaip kitą darbo dieną perkeliami į ASGLAR duomenų bazės
archyvą ir jame saugomi, kol ASGLAR objektas išregistruojamas iš ASGLAR ir jo duomenys sunaikinami.
Asmens duomenys ASGLAR archyve saugomi vienus metus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys
sunaikinami.
Jūsų teisės:
Jūs turite teisę prašyti leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius
duomenis arba apriboti jų tvarkymą, taip pat teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Šių teisių įgyvendinimo tvarka yra detalizuojama Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Finansų ministerijoje tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018
m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos Finansų
ministerijoje“ (kurį galite rasti adresu http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1).

