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PRANEŠIMAS 

Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų Pakraščio g. 10, Vilnius, rekonstravimo projekto 

projektinių pasiūlymų viešo svarstymo dalyvių asmens duomenų tvarkymo 

 

Šiame pranešime pateikiame išsamią informaciją apie tai, kokius Jūsų, kaip Daugiabučių 

gyvenamųjų namų Pakraščio g. 10, Vilnius, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų 

(toliau – Projektiniai pasiūlymai) viešo susirinkimo 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: 

 

UAB „Prie Vilnelės“, juridinio asmens kodas 305344677, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, 

Vilnius, ir jos įgalioti atstovai, atstovaujantys įmonę Projektinių pasiūlymų rengimo, viešinimo 

ir derinimo procese. 

 

Bendra Lietuvos ir Kanados įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Architektūra, dizainas ir statyba‘ 

(toliau – UAB „A.D.S.”), juridinio asmens kodas 110389921, buveinės adresas Vokiečių g. 9-

27, Vilnius, ir jos įgalioti atstovai, atstovaujantys įmonę Projektinių pasiūlymų rengimo, 

viešinimo ir derinimo procese. 

 

AKJ CONSULTUS ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA, juridinio asmens kodas 

304551413, buveinės adresas Aukštaičių g. 4B-23, Vilnius, joje dirbantys advokatai ir advokatų 

padėjėjai, atstovaujantys UAB „Prie Vilnelės“, Projektinių pasiūlymų rengimo, viešinimo ir 

derinimo procese. 

 

Kokius duomenis tvarkome? 

Viešo susirinkimo dalyvių sąraše ir Jūsų teikiamuose pasiūlymuose dėl Projektinių pasiūlymų 

Jūsų pateikti asmens duomenys reikalingi tam, kad vykdant visuomenės informavimą apie 

Projektinius pasiūlymus ir pristatant Projektinius pasiūlymus viešo susirinkimo metu, būtų 

įgyvendinti visi 2016 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-

738 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, 

projekto ekspertizė“ numatyti reikalavimai, susiję su viešojo susirinkimo organizavimu, viešo 

susirinkimo dalyvių ir jų teikiamų pasiūlymų registravimu, viešo susirinkimo dalyvių sąrašo, 

protokolo, atsakymų į pasiūlymus parengimu bei pateikimu šiame teisės akte numatytiems 

subjektams bei naudojimu šiame teisės akte numatytais tikslais. 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 UAB „Prie Vilnelės“ ir UAB “A.D.S.” darbuotojai, kuriems tai 

būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiame pranešime, jų įgalioti atstovai, atstovaujantys 

įmonę Projektinių pasiūlymų rengimo, viešinimo ir derinimo procese, bei šių įgaliotinių 

darbuotojai, kuriems tai būtina tais tvarkymo tikslais, kurie nurodyti šiame pranešime, taip pat 

bendrovę UAB „Prie Vilnelės“ atstovaujantys Projektinių pasiūlymų rengimo, viešinimo ir 

derinimo procese: AKJ CONSULTUS ADVOKATŲ PROFESINĖ BENDRIJA dirbantys 
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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. 

 

Jūsų duomenys taip pat bus perduodami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. 

lapkričio 7 d įsakymu Nr. D1-738 patvirtintame statybos techniniame reglamente STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nurodytiems asmenims kartu su kita 

visuomenės informavimo medžiaga apie Projektinius pasiūlymus. 

 

Kiek laiko saugome Jūsų informaciją? 

Jūsų duomenis tvarkysime iki Projektinių pasiūlymų patvirtinimo. Pasibaigus Projektinių 

pasiūlymų derinimo 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: 

almantas.almonaitis@realcostatyba.lt, saulius@a-d-s.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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