
 

 

PRIVATUMO PRANEŠIMAS 
DĖL DALYVAVIMO MIŠKININKO DIENOS 2022 RENGINYJE  

 

Šis privatumo pranešimas skirtas asmenims, dalyvaujantiems valstybės įmonės Valstybinių miškų 
urėdijos (toliau – Įmonė) organizuojamame Miškininko dienos 2022 renginyje (toliau – renginys).  

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas? 

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija, Savanorių pr. 176, LT-03154 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 273 

4021, el. p. info@vmu.lt. 

Įmonės duomenų apsaugos pareigūno el. paštas duomenuapsauga@vmu.lt. 

 

DĖL RENGINIO ORGANIZAVIMO 

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga vadovaujantis bus 

tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jums nusprendus dalyvauti renginyje, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi renginio organizavimo, 

dalyvių registracijos į renginį administravimo, būtinos komunikacijos iki renginio (priminimų į renginį 

siuntimo dalyviams), aktualios informacijos apie renginį teikimo, dalyvių prašymų, klausimų 

nagrinėjimo ir atsakymų jiems siuntimo tikslais.  

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra atliekamas su Jūsų sutikimu 

(Reglamento1 6 straipsnio 1 dalies a punktu).  

 

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad Jums norint dalyvauti renginyje bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:  

Tapatybės identifikavimo ir 
kontaktiniai duomenys 
 

Jūsų vardas (vardai), pavardė (pavardės), elektroninio 
pašto adresas 

Susirašinėjimo su Jumis 
duomenys 

Jūsų vardas (vardai), pavardė (pavardės), elektroninio 
pašto adresas, susirašinėjime pateikta informacija 
 

 

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis Įmonė gauna iš Jūsų tiesiogiai. 

 

Pabrėžiame, kad dalyvavimas renginyje yra savanoriškas, tačiau jei nuspręsite dalyvauti renginyje, 

tuomet savo pirmiau nurodytus asmens duomenis pateikti privalote, nes be jų mes negalėsime Jūsų 

užregistruoti į renginį ir vėliau komunikuoti su Jumis dėl renginio.  

 

 
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (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) 
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Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams, taip pat teikimas į trečiąsias valstybes nenumatytas. 

 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 3 (tris) darbo dienas po renginio. Pasibaigus saugojimo 

terminui, asmens duomenys yra sunaikinami.  

Atšaukus savo dalyvavimą renginyje, asmens duomenys yra ištrinami nedelsiant.  

 

DĖL RENGINIO FILMAVIMO AR FOTOGRAFAVIMO 

Šio renginio metu bus filmuojama ir fotografuojama. Nuotraukose ir (ar) vaizdo ir garso įrašuose gali 
būti matomi, be kita ko, ir renginių dalyviai.  

 

Kokiais tikslais ir kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga vadovaujantis bus 
tvarkomi Jūsų asmens duomenys? 

Jums nusprendus dalyvauti renginyje, Jūsų, kaip renginio dalyvio, asmens duomenys, jei Jūs būsite 
matomi nuotraukose ir (ar) vaizdo ir garso įrašuose, bus tvarkomi, siekiant informuoti apie įvykusį 
renginį Įmonės vidinės komunikacijos kanaluose (Įmonės intranete, vidiniuose periodiniuose 
leidiniuose, naujienlaiškiuose ir kt.), taip pat išorinės komunikacijos kanaluose (Įmonės paskyrose 
socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube ir kt.), Įmonės interneto 
svetainėje ir pan.), rengiant straipsnius žiniasklaidai ir kitus tekstus socialiniams tinklams, Įmonės 
interneto svetainei ir pan., kurie gali būti publikuojami kartu su nuotraukomis ir (ar) filmuota 
medžiaga, padaryta renginio metu.  

 

Informuojame, kad asmens duomenų tvarkymas nurodytais tikslais yra atliekamas, siekiant teisėtų 
Įmonės interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktu). Teisėti Įmonės interesai – informavimas 
apie Įmonės veiklą.  

 

Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi? 

Informuojame, kad renginį filmuojant ar fotografuojant, jei Jūs būsite matomi nuotraukose ir (ar) 

vaizdo ir garso įrašuose, bus tvarkomas Jūsų atvaizdas ir (ar) balso duomenys.  

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenis Įmonė gauna iš Jūsų tiesiogiai. 

 

Kam bus teikiami Jūsų asmens duomenys? 

Renginio nuotraukos ir (ar) filmuota medžiaga bus viešinamos Įmonės vidinės komunikacijos 
kanaluose (Įmonės intranete, vidiniuose periodiniuose leidiniuose, naujienlaiškiuose ir kt.), išorinės 
komunikacijos kanaluose (Įmonės paskyrose socialiniuose tinkluose (pvz. Facebook, Linkedin, 
Instagram, Youtube ir kt.), Įmonės interneto svetainėje ir pan.), taip pat bus perduotos žiniasklaidos 
atstovams (nacionalinei, regioninei ir vietinei žiniasklaidai, interneto naujienų portalams, televizijai).  

 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys? 

Renginio metu padarytos nuotraukos ir (ar) vaizdo ir garso įrašai, kuriuose ir Jūs galite būti užfiksuoti, 
saugomi ir publikuojami 2 (dvejus) metus nuo renginio pabaigos. 
 
Pasibaigus saugojimo terminui, asmens duomenys yra sunaikinami.  



Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinate? 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: 

1. teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 

2. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą; 

3. teisę susipažinti su duomenimis; 

4. teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 

5. teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 

6. teisę apriboti duomenų tvarkymą; 

7. teisę nesutikti; 

8. teisę pateikti skundą priežiūros institucijai. 

 
Detalesnė duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka yra paskelbta Įmonės interneto tinklalapyje 
adresu www.vmu.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“. 
 

Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio 
su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs arba Jūsų atstovas, taip pat Jūsų įgaliota 
ne pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento 80 straipsnio reikalavimus, turite 
teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, 
el. paštas ada@ada.lt, interneto svetainė www.vdai.lrv.lt arba Vilniaus apygardos administraciniam 
teismui. 
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