VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS
DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA
(asmenims kreipiantis į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą per interneto svetainę
www.vert.lt ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą)

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:
1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (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) (toliau – BDAR);
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).
Duomenų apsaugos politikoje pateikiama informacija apie Valstybinės energetikos
reguliavimo tarybos (toliau – Taryba), kaip duomenų valdytojo, tvarkomus asmens duomenis, jų
tvarkymo tikslus ir šaltinius, teisėtumo sąlygas, saugojimo terminus, teikimo tikslus, duomenų
subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, duomenų gavėjus.
Duomenų valdytojas:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Biudžetinė įstaiga
Kodas: 188706554
Adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
Tel. +370 5 213 5166
Faks. +370 5 213 5270
El. p. info@vert.lt
https://www.vert.lt/
Tarybos duomenų apsaugos pareigūnė
Barbara Jurgelevičienė
Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja
Adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
Tel. +370 5 213 4528; +370 618 70492
El. p. barbara.jurgeleviciene@vert.lt
Pavaduojanti duomenų apsaugos pareigūną:
Alina Parnarauskienė
Patarėja
Adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
Tel. +370 5 237 7009; +370 659 92 624
El. p. alina.parnarauskiene@vert.lt
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ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Taryba Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

elektros energijos perdavimo veiklos licencijos išdavimo;
elektros energijos skirstymo veiklos licencijos išdavimo;
elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklos licencijos išdavimo;
energijos išteklių biržos operatoriaus licencijos išdavimo;
gamtinių dujų perdavimo licencijos išdavimo;
gamtinių dujų rinkos operatoriaus licencijos išdavimo;
gamtinių dujų tiekimo leidimo išdavimo;
leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklos išdavimo;
šilumos tiekimo veiklos licencijos (tiekiantiems ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per
metus) išdavimo;
asmenų konsultavimo Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais;
energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos
įrenginių techninę būklę išdavimo;
energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo;
leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išdavimo;
leidimo gaminti elektros energiją išdavimo;
reguliuojamų ūkio subjektų priežiūros;
naujienlaiškių siuntimo.

Informuojame, kad tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi 1–16 punktuose
nurodytais tikslais, jie taip pat yra tvarkomi statistikos bei dokumentų valdymo tikslu, o naudojantis
Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma, papildomai renkami asmens duomenys Jūsų
tapatybei nustatyti.
TEISĖTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS
Taryba, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, remiasi šiomis BDAR įtvirtintomis teisėto
asmens duomenų tvarkymo sąlygomis:
1. Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi
naujienlaiškių siuntimo tikslu.
2. Teisės aktuose nustatytų teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c ir
e punktai, 9 straipsnio 2 dalies g punktas (jei duomenų subjektas savo iniciatyva pateikia
neprivalomus pateikti specialių kategorijų asmens duomenis), 10 straipsnis), kai asmens duomenys
tvarkomi šiais tikslais: asmens tapatybės nustatymo, leidimų, licencijų, atestatų ir pažymų
išdavimo, asmenų konsultavimo; Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimų,
Reguliuojamų ūkio subjektų priežiūros.

TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
Leidimų, licencijų, atestatų išdavimo tikslu renkami ir toliau tvarkomi šie privalomi pateikti
asmens duomenys:
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1. Duomenys, kurie gaunami asmeniui naudojantis Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platforma: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas.
2. Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas, teisė gyventi Lietuvos Respublikoje ir (ar) teisė gyventi valstybėje
narėje arba naudotis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytomis judėjimo valstybėse narėse
teisėmis (trečiųjų valstybių piliečiams) ir tai patvirtinančių dokumentų kopijos (ten kur taikoma),
finansinį pajėgumą verstis reguliuojama veikla patvirtinantys dokumentai (ten kur taikoma),
prašymas (išduoti, pakeisti, patikslinti licenciją, leidimą, atestatą, sustabdyti, pratęsti, panaikinti jų
galiojimą ar galiojimo sustabdymą), prašymo nagrinėjimo rezultatas, veiklos teritorija.
3. Juridinio asmens dalyvių, kolegialių valdymo organų narių, kontaktinių asmenų vardas,
pavardė, pareigos, telefonas, elektroninio pašto adresas.
4. Juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimai.
5. Juridinio asmens, siekiančio verstis elektros energetikos sektoriuje licencijuojama
skirstymo veikla, gamtinių dujų sektoriuje – licencijuojama perdavimo veikla, kolegialių organų
narių, vadovo ir kitų asmenų, teisėtai atstovaujančių šiam juridiniam asmeniui kitos profesinės
veiklos apibūdinimas, deklaracija, kad jie nėra šio juridinio asmens kolegialaus organo nariai ar
įmonės, vykdančios elektros energijos gamybos, tiekimo, perdavimo veiklas, vadovai.
6. Juridinio asmens, siekiančio verstis gamtinių dujų sektoriuje licencijuojama perdavimo
veikla, informacija apie įdarbintą personalą (kokiose gamtinių dujų gavybos, tiekimo, elektros
gamybos, tiekimo įmonėse šie asmenys dirbo), apimančią 6 mėnesius iki veiklų, kuriomis šis
juridinis asmuo verčiasi, atskyrimo ir po atskyrimo.
7. Energijos išteklių biržos operatoriaus (juridinio asmens) kolegialių organų narių,
vadovo, vadovo pavaduotojų ir struktūrinių padalinių vadovų atitikimas Lietuvos Respublikos
finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytiems nepriekaištingos reputacijos kriterijams, vadovo
išsilavinimas, darbo patirtis energetikos, ekonomikos, finansų ir (ar) vadybos srityse, kita
reikšminga profesinės veiklos informacija.
8. Fizinio asmens, turinčio energetikos veiklos leidimą ar juridinio asmens, turinčio tokį
leidimą, vadovo, savininko ir (ar) juridinio asmens dalyvio, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų
akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykęs ar nepanaikintas teistumas, per pastaruosius penkerius
metus priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame
susivienijime, jo organizavimą arba vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu,
papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar
profesine veikla, nusikalstamą bankrotą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą,
apgaulingą apskaitos tvarkymą ar šias veikas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio
valstybių baudžiamuosius įstatymus.
9. Energetikos objektus, įrenginius įrengiančių ir eksploatuojančių inžinerinių ir
darbininkų kategorijų energetikos darbuotojų, kurie įrengs ar eksploatuos energetikos įrenginius,
ir energetikos įmonių vadovų arba jų įgaliotų asmenų, kurie tiesiogiai vadovaus energetikos
įrenginių įrengimo ar eksploatavimo darbams, kvalifikacija (pagal Lietuvos Respublikos
energetikos įstatymo 28 straipsnyje ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose energetikos
objektų, įrenginių įrengimo, eksploatavimo, techninės saugos reikalavimus) ir atestavimas
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka.
Asmenų konsultavimo Tarybos kompetencijai priskirtais klausimais nagrinėjimo tikslu
renkami ir toliau tvarkomi šie privalomi asmens duomenys, kurie nurodomi Tarybos svetainėje
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www.vert.lt kreipiantis dėl konsultacijos: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, pateiktas
klausimas.
Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių
techninę būklę išdavimo tikslu renkami ir toliau tvarkomi šie privalomi asmens duomenys:
1. Duomenys, kurie gaunami asmeniui naudojantis Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platforma: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas.
2. Įsakymo dėl asmenų, atsakingų už energetikos arba dujų įrenginių eksploatavimą, už
statinio šilumos ūkį arba už dujų ūkį, skyrimo, jų pažymėjimų arba atestato, kopijos, pažymėjimo
numeris, kvalifikuotų darbuotojų skyrimo dokumentai bei jų pažymėjimų numeriai (arba sutartis
su ūkio subjektu, turinčiu atestatą atlikti darbus ir šio atestato numeris).
3. Vartotojo (fizinio asmens) prašymas dėl dujų sistemos lauko dujotiekio, statybą leidžiantis
dokumentas ir nuosavybės dokumentai (nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašas dėl
žemės nuosavybės), statybos techninis pasas, dujotiekio prisijungimo sąlygos, dujotiekio projektas
su žymomis „Taip pastatyta“, medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai, inžinerinių
tinklų geodezinė nuotrauka.
4. Ypatingo statinio atveju – dujotiekio dalies rangovo darbų vadovo ir techninio prižiūrėtojo
kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
Reguliuojamų ūkio subjektų priežiūros tikslu renkami ir toliau tvarkomi šie privalomi asmens
duomenys:
1. Duomenys, kurie gaunami asmeniui naudojantis Valstybės informacinių išteklių
sąveikumo platforma: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas.
2. Juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono numeris,
elektroninio pašto adresas.
3. Fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
Naujienlaiškių siuntimo tikslu renkamas ir tvarkomas fizinio asmens elektroninio pašto
adresas.
TARYBOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI
Kam galime perduoti Jūsų asmens duomenis:
1. Vykdant teisės aktuose nustatytą vieno langelio principą: valstybinėms institucijoms,
kompetentingoms nagrinėti Jūsų atsiųstą prašymą, kreipimąsi ir pan. (kai juos nagrinėti nepriklauso
Tarybos kompetencijai).
2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai (Leidimų ir licencijų
informacinė sistema LIS).
3. Informacija apie Tarybos išduotas licencijas verstis elektros energetikos sektoriuje
licencijuojama perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo veikla, leidimus gaminti elektros
energiją, plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, vykdyti nepriklausomo elektros energijos
tiekimo veiklą, taip pat konsultacijos (jei asmuo pažymi, kad konsultaciją skelbti viešai) skelbiama
Tarybos interneto svetainėje.
4. Kreipiantis kitoms Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijoms, esant
teisėtam pagrindui ir tikslui tokiems duomenims gauti (pvz., teisėsaugos institucijoms).
5. Teismams (teisminio ginčo, bylos atveju).
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6. Tarybos duomenų tvarkytojams, teikiantiems IT paslaugas ir veikiantiems pagal
Tarybos nurodymus.
Taryba Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas,
t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją daryti įpareigoja teisės aktai ar teismai.
ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIAI
Taryba Jūsų duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja Tarybos veiklą reguliuojantys teisės
aktai (pvz., atestatai, patikrinimų dokumentai saugomi 10 m., licencijos, leidimai – 10 m.
pasibaigus jų galiojimui). Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato: sutikimo galiojimo
laikotarpiu ir 2 metus po sutikimo atšaukimo Jūsų asmens duomenys saugomi įrodinėjimo
medžiagos pateikimo teismui ginčų nagrinėjimo metu.
TARYBOJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KILMĖ
Iš ko galime gauti Jūsų duomenis:
1. Iš Jūsų tiesiogiai (Jums jungiantis prie Valstybės informacinių išteklių sąveikumo
platformos, užsakant Tarybos naujienlaiškį, kreipiantis dėl Tarybos konsultacijos suteikimo).
2. Iš Jūsų teisėto atstovo.
3. Iš reguliuojamų ūkio subjektų, besikreipiančių į Tarybą dėl licencijų, leidimų, atestatų
išdavimo.
4. Iš reguliuojamų ūkio subjektų, kurių priežiūrą, kontrolę, patikrinimus vykdo Taryba.
5. Iš valstybės institucijų (pvz., valstybės registrų, informacinių sistemų), kiek tai
reikalinga licencijų, leidimų, atestatų, pažymų išdavimo, patikrinimų ir priežiūros vykdymo
tikslais.

AR PRIVALOTE TARYBAI PATEIKTI ASMENS DUOMENIS?
Informuojame, kad, norėdami naudotis Tarybos paslaugomis per Valstybės informacinių
išteklių sąveikumo platformą ar užsisakyti naujienlaiškį, Jūs privalėsite Tarybai pateikti aukščiau
nurodytus savo asmens duomenis.
Jūs galite pasirinkti, ar užsisakyti Tarybos naujienlaiškį, tačiau, jei pageidausite jį gauti,
privalėsite Tarybai pateikti savo elektroninio pašto adresą, nes, jo neturėdami, negalėsime Jums
atsiųsti naujienlaiškio.
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Tarybą dėl klausimų, susijusių su Jūsų
asmens duomenų tvarkymu. Jūs turite šias teises:
1.
2.

Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.
Teisę susipažinti su duomenimis.
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3.
4.
5.
6.
7.

Teisę reikalauti ištaisyti duomenis.
Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) 1.
Teisę apriboti duomenų tvarkymą.
Teisę į duomenų perkeliamumą 2.
Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu 3.

Taip pat Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų
tvarkymo naujienlaiškių siuntimo tikslu.
Informuojame, kad nesutikdami su Tarybos sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo,
susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. paštas ada@ada.lt,
interneto svetainė www.vdai.lrv.lt, taip pat Vilniaus apygardos administraciniam teismui,
Žygimantų g. 2, Vilnius.
Kaip galite kreiptis?
Norėdami pasinaudoti BDAR Jums suteikiamomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Tarybą
pateikdami rašytinį prašymą ir patvirtindami savo tapatybę. Prašymai dėl duomenų subjekto teisių
įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Taryboje nėra
nagrinėjami. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie
asmens duomenų tvarkymą pagal BDAR 13 ir 14 straipsnius.
Prašymai Tarybai dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami4:
1. Asmeniškai Taryboje adresu: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius.
2. Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu:
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius.
3. Elektroniniu paštu info@vert.lt.
Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:
1. Prašymas turi būti įskaitomas.
2. Prašymas turi būti pasirašytas.
3. Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, adresas, kiti kontaktiniai duomenys
ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.
4. Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma (pvz., dėl
asmens duomenų ištaisymo, ištrynimo ir kt.), tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar
dokumentai.
5. Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau
nurodyti Jūsų duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė
informacija ryšiui palaikyti.
Išskyrus asmens duomenis, kurių tvarkymas būtinas siekiant laikytis Europos Sąjungos ar valstybės narės teise, kuri
taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba siekiant atlikti
užduotį, vykdomą viešojo intereso labui, arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas
2
Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Taryboje tvarkomi naujienlaiškių siuntimo
tikslu.
3
Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys Taryboje tvarkomi naujienlaiškių siuntimo
tikslu.
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Prašymo formą galite rasti čia.
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Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?
Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:
1. Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
Taryboje darbuotojui.
2. Teikiant prašymą paštu arba per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas
teikiančius asmenis: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento
kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka.
3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu
elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Prašymo pateikimas elektroniniu paštu“).
Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo papildomai turi būti pateikiamas atstovavimą
patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašymo pateikimas elektroniniu paštu
Elektroniniu paštu teikiamas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu
arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir
nepakeičiamumą5. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Tarybai tinkamai
Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų
veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y.
Jums.
Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu,
jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei
neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.
Analogiškos nuostatos taikomos ir atstovo įgaliojimams pateikiamiems elektroniniu paštu –
nuskenuotos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos įgaliojimų kopijos nelaikomos atitinkančios
teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Atsakymo pateikimo terminai
Prašymai dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo,
nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų
skaičių, šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Tuo atveju, jei pageidaujate atšaukti duotą sutikimą dėl Tarybos naujienlaiškių gavimo, tokį prašymą galite pateikti
bet kuriuo Jums patogiu būdu (teikiant prašymą elektroniniu paštu, tokio prašymo pasirašyti elektroninio
identifikavimo priemonėmis nereikia, tačiau jis turi būti išsiųstas iš to paties elektroninio pašto adreso, kuriuo
pageidaujate nutraukti naujienlaiškių gavimą).
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