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KULTŪROS PAVELDO ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠŲ APRAŠAS
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Struktūriniai padaliniai,
atsakingi už asmens
duomenų tvarkymą
• Kultūros paveldo
departamento prie Kultūros
ministerijos (toliau Departamentas) centriniai ir
teritoriniai skyriai
• Departamento direktorius
ir/ ar jo pavaduotojai

Asmens duomenų
Duomenų subjektų
tvarkymo teisinis
kategorijos
pagrindas
Teikti kultūros
Lietuvos Respublikos
• KPEPIS naudotojai
paveldo elektronines kultūros ministro 2014 m. • Pareiškėjai ar jo įgalioti
paslaugas Kultūros vasario 26 d. įsakymas Nr. asmenys
paveldo elektroninių ĮV-129 „Dėl Kultūros
paslaugų
paveldo elektroninių
informacinėje
paslaugų informacinės
sistemoje (toliau - sistemos nuostatų ir
KPEPIS)
Kultūros paveldo
elektroninių paslaugų
informacinės sistemos
duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“ (toliau Nuostatai)
Asmens duomenų
tvarkymo tikslas

Asmens duomenų kategorijos
• Vardas, pavardė, asmens kodas,
gimimo data
• Adresas
• Kontaktiniai duomenys
• Identifikatorius (unikalus KPEPIS
naudotojo numeris KPEPIS)
• Darbovietė
• Pareigos
• Dokumentų sudarymo/ išdavimo/
registravimo datos ir numeriai
• Detalūs KPEPIS tvarkomi asmens
duomenys nurodyti Nuostatų III
skyriuje

Duomenų šaltiniai
Pareiškėjai ar jo
įgalioti asmenys

Duomenų
perdavimas už
Asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
EEE ribų
• KPEPIS duomenys yra vieši ir teikiami institucijoms bei juridiniams ir fiziniams asmenims, išskyrus Duomenys
KPEPIS esantys asmens duomenys KPEPIS saugomi 5
asmens duomenis ir kilnojamosios kultūros vertybės adresą, kai jį viešai skelbti uždraudžia
neperduodami metus nuo paskutinio pakeitimo (papildymo), suėjus šiam
kilnojamosios kultūros vertybės savininkas, kaip tai nustato Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros
terminui jie yra perkeliami į KPEPIS archyvą, kuriame
vertybių apsaugos įstatymas. Fizinių asmenų asmens duomenys teikiami vadovaujantis Asmens
saugomi 5 metus. Pasibaigus saugojimo terminui, asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu
duomenys iš KPEPIS archyvo ištrinami.
• Daugkartinio teikimo atveju duomenys teikiami pagal KPEPIS valdytojo ir duomenų gavėjo sudarytą
duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta teiktinų duomenų apimtis, duomenų teikimo ir
gavimo teisinis pagrindas, naudojimo tikslas, duomenų teikimo būdas, teikiamų duomenų formatas,
teikimo terminai, informavimo apie klaidų ištaisymą tvarka ir terminai, sutarties keitimo tvarka
• Vienkartinio teikimo atveju duomenys teikiami pagal duomenų gavėjo prašymą, kuriame nurodomas
prašomų duomenų teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, jų naudojimo tikslas, teikimo būdas, apimtis,
gavimo būdai, teikiamų duomenų formatas
• KPEPIS išorinėje svetainėje www.kpepis.lt pagal dokumento numerį pateikiami išduoto su kultūros
paveldu susijusio dokumento duomenys (fizinio asmens, kuriam išduotas leidimas, vardas ir pavardė,
išdavusi institucija, data, numeris, būsena, statybos adresai ir kita). Šie duomenys atnaujinami kelis
kartus per parą
• KPEPIS duomenis duomenų gavėjai gali naudoti tik tokiam tikslui, tokia apimtimi ir tokiu būdu,
kokie buvo nurodyti duomenų gavėjo prašyme arba duomenų teikimo sutartyje. Iš KPEPIS gautus
asmens duomenis duomenų gavėjai gali naudoti nepažeidžiant Asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymo reikalavimų
• Kiti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kai teisės aktuose yra nustatyta teisė gauti šiuos duomenis iš
valstybės įstaigų ir institucijų
• Kiti fiziniai asmenys, juridiniai asmenys, kai viešojo pirkimo sutartyse ar kituose sandoriuose yra
nustatyta teisė gauti šiuos duomenis iš valstybės įstaigų ir institucijų
Duomenų gavėjų kategorijos

