Šiame dokumente (toliau — Pranešimas) paaiškiname, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis,
kuriuos pateikiate, kai naudojatės mobilia programėle „Pranešk“ (toliau — Mobilioji programėlė).
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės 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) ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą.
Duomenų valdytojas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM),
juridinio asmens kodas — 188659752, Vasario 16-sios g. 14, LT-01514 Vilnius.
Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenu_sauga@vmi.lt.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas:
Jūsų asmens duomenis tvarkome, siekdami užtikrinti, kad Jūs galėtumėte naudotis Mobiliąją
programėle ir visomis jos funkcinėmis galimybėmis.
Toliau nurodytais tikslais renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei nepasirinkote nustatymo
„Anonimas“:
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Surinkti informaciją apie įrenginį, iš kurio buvo
užregistruotas pažeidimas, siekiant užkardyti
melagingų pranešimų patekimą į VMI informacines
sistemas.

Tvarkomi asmens duomenys
Device_info — įrenginio, iš kurio buvo siųstas
pranešimas, informacija.
VL_Time — pranešimo laikas.
Device_ID — Įrenginio IMEI arba generuotas
id’as.
Device _IP — įrenginio IP adresas.
VL_IP — IP adresas.
Device _TYPE — įrenginio tipas
ios(0)/android(1).
Device _REG_ID — Android įrenginio C2DM
register id/iPhone device token.
Susisiekti su pranešimą pateikusiu naudotoju
Firstname (vardas).
(esant poreikiui, patikslinti pažeidimo aplinkybes), Lastname (pavardė).
jeigu programėlėje „Pranešk“ nėra pažymėtas Email (elektroninio pašto adresas).
nustatymas „anonimas“ ir užpildyti vardo, Phone (telefono numeris).
pavardės, elektroninio pašto ir telefono numerio
rekvizitai.
Nustatyti pažeidimo vietą, jeigu, įdiegus GPS_latitude (GPS platuma).
programėlę „Pranešk“, buvo pažymėta, kad GPS_longitude (GPS ilguma).
naudotojas sutinka, kad programėlė „Pranešk“ gali
naudoti GPS įrenginį telefone.

Jeigu nesutinkate, kad Mobiliojoje programėlėje būtų tvarkomi anksčiau nurodyti asmens
duomenys, savo mobiliajame įrenginyje nediekite Mobiliosios programėlės. Jeigu jau esate
įsidiegę Mobiliąją programėlę ir tik dabar susipažinote su šiuo Pranešimu bei nesutinkate su
Pranešime nurodytomis sąlygomis, nedelsdami ištrinkite Mobiliąją programėlę iš savo mobilaus

įrenginio. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki
sutikimo atšaukimo, teisėtumui.
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Asmens duomenys tvarkomi, vadovaujantis Jūsų sutikimu, t. y. savo įrenginyje įdiegėte Mobiliąją
programėlę ir pasirinkote jos nustatymus.
Parsisiųsdami Mobiliąją programėlę, patvirtinate, kad tinkamai susipažinote su šiame Pranešime
pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir neprieštaraujate, kad VMI tvarkytų Jūsų
asmens duomenis.
Duomenų saugojimas terminas:
Duomenys iš programėlės „Pranešk“ kas 15 minučių ištrinami, prieš tai juos perkėlus į kitą VMI prie
FM sistemą.
Perkelti asmens duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68
straipsniu, VMI prie FM sistemoje saugomi ne ilgiau kaip einamuosius metus ir 10 (dešimt) praėjusių
kalendorinių metų.
Asmens duomenų teikimas:
Jūsų asmens duomenys nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teisės aktai
įpareigos kitaip.
Duomenų subjekto teisės:
Informaciją apie teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, teisę nesutikti, teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir kitas duomenų subjekto teises galite rasti
https://www.vmi.lt/cms/duomenu-subjektu-teisiu-igyvendinimo-tvarka ir Duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše1.
Taikomos saugumo priemonės:
VMI įgyvendina tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias
priemones. Šios priemonės pasirinktos, atsižvelgiant į riziką, kuri gali kilti Jūsų, kaip duomenų
subjekto, teisėms ir laisvėms.
Jeigu Jums kilo klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir / ar teisių įgyvendinimu,
galite kreiptis elektroniniu paštu duomenu_sauga@vmi.lt

1

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašas, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. VA-33 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašo patvirtinimo“.

