PRANEŠIMAS
Dėl teritorijos tarp Ozo, Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano
sprendinių koregavimo projekto viešo svarstymo dalyvių asmens duomenų tvarkymo
Šiame pranešime pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip teritorijos tarp Ozo,
Kalvarijų, Šiaurinės ir Geležinio Vilko gatvių detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto
(toliau – Detalusis planas) viešo svarstymo dalyvio asmens duomenis tvarkome, kodėl juos
tvarkome, kam juos teikiame ir kiek laiko saugome. Taip pat šiame pranešime rasite informaciją
apie Jūsų teises, susijusias su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
Jūsų asmens duomenų valdytojas
Jūsų pateiktų asmens duomenų valdytojai yra:
Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius,
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2677, www.vilnius.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Universali arena“, įmonės kodas 126078441, buveinės adresas
Ozo g. 14, Vilniuje ir UAB „Ozantis“, įmonės kodas 126345741, buveinės adresas Ozo g. 18,
Vilniuje.
Rengėjas: UAB „Unitectus“, įmonės kodas 302347287, Lukiškių g. 3, Vilnius, projekto
vadovė Jurgita Kiaurakytė, tel. 8 5 261 01 47, el. p.: jurga@unitectus.lt, www.unitectus.lt.
AKJ CONSULTUS ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA, juridinio asmens kodas
304551413, buveinės adresas Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, joje dirbantys advokatai ir advokatų
padėjėjai, atstovaujantys planavimo iniciatorių ir rengėją Detaliojo plano viešo svarstymo metu.
Kokius duomenis tvarkome?
Registracijos į viešo susirinkimo transliaciją formoje (viešo susirinkimo dalyvių registracijos
sąraše), viešo susirinkimo transliacijos bendravimo lange, viešo susirinkimo garso ir vaizdo
įraše ir Jūsų teikiamuose pasiūlymuose dėl Detaliojo plano Jūsų pateikti asmens duomenys
reikalingi tam, kad vykdant visuomenės informavimą apie Detalųjį planą ir pristatant Detalųjį
planą viešo svarstymo metu, būtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m.
rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 patvirtintuose Visuomenės informavimo, konsultavimo ir
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatuose numatyti reikalavimai,
susiję su viešo svarstymo organizavimu. Duomenų tvarkymo teisinį pagrindą sudaro Bendrojo
duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas – būtinybė tvarkyti duomenis,
kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė.
Kas gali peržiūrėti Jūsų informaciją?
Tvarkydami Jūsų duomenis taikome reikiamas saugumo priemones, kad išsaugotume duomenų
konfidencialumą.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti planavimo organizatoriaus Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos, planavimo iniciatoriaus UAB „Universali arena“, UAB „Ozantis“, rengėjo
UAB „Unitectus“ darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiame
pranešime, jų įgalioti atstovai, atstovaujantys šiuos asmenis Detaliojo plano rengimo,
viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procese, bei šių įgaliotinių darbuotojai, kuriems tai
būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiame pranešime, taip pat planavimo iniciatorių ir
rengėją Detaliojo plano viešo svarstymo metu atstovaujantys: AKJ CONSULTUS
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ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA dirbantys advokatai ir advokatų padėjėjai, kuriems tai
būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiame pranešime.
Duomenis, esančius informacinėse sistemose, kuriuos teikia ir prižiūri išoriniai paslaugų
teikėjai, gali peržiūrėti šių paslaugų tiekėjų darbuotojai, tačiau tik griežtai jų paslaugoms teikti
būtinais tikslais.
Kiek laiko saugome Jūsų informaciją?
Jūsų duomenis tvarkysime iki Detaliojo plano patvirtinimo. Pasibaigus Detaliojo plano
viešinimo, derinimo, tikrinimo ir tvirtinimo procedūroms duomenis perkelsime į archyvą.
Galutinai duomenys bus ištrinti praėjus 10 metų nuo perkėlimo į archyvą.
Jūsų teisės
Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti juos taisyti,
papildyti ar atnaujinti, susisiekę su mumis elektroninio pašto adresu: jurga@unitectus.lt,
consultus@akj.lt. Šiais el. pašto adresais taip pat galite kreiptis į mus dėl Jūsų asmens duomenų
tvarkymo apribojimo, kai turite tam teisinį pagrindą.
Jei manote, kad Jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei
duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804,
(8 5) 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt
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