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PRIVATUMO PRANEŠIMAS 

asmenims teikiantiems informaciją apie pažeidimus Teatre 

 

Kas yra Jūsų asmens duomenų valdytojas?   

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (toliau – Teatras), juridinio asmens kodas 

190753881, adresas A. Vienuolio g. 1, LT-01104 Vilnius, Tel. nr. : +370 5 2620727, bendras El. 

paštas opera@opera.lt. Teatro duomenų apsaugos pareigūnas: El. paštas dap@opera.lt, Tel. nr. 

+370 698 05496. 

Kokiais tikslais bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?   

Asmenų (toliau - pranešimo teikėjas) teikiančių, informacijos apie pažeidimus vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ), Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatyme (toliau – PAĮ) nustatytu vidiniu informacijos teikimo kanalu, informaciją 

apie pažeidimus Teatre asmens duomenys tvarkomi: 

1. Informacijos apie pažeidimus vidiniu informacijos teikimo Teatre kanalu, kitais būdais 

gautos informacijos apie pažeidimus Teatre teikimo, registravimo, vertinimo, sprendimų priėmimo 

vykdymui, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso Jums suteikimo. 

2. Komunikacijos su pranešimo teikėju tikslu (informuojant pranešimo teikėją apie 

informacijos apie pažeidimą gavimo faktą; jos registravimą arba atsisakymą registruoti, apie priimtą 

sprendimą; nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, nurodant 

priimto sprendimo apskundimo tvarką, nustačius pažeidimo padarymo faktą, informuojant apie 

pažeidimą padariusiems asmenims taikytą atsakomybę; prašant pranešimo teikėją patikslinti 

informaciją apie pažeidimą). 

3. Informacijos apie galimus pažeidimus teikimo įgaliotoms institucijoms tikslu (persiusti 

nagrinėti kompetentingai institucijai - Lietuvos Respublikos prokuratūrai, jei pateiktoje informacijoje 

apie pažeidimą pranešimo teikėjas išreiškė valią įgyti PAĮ nustatytą pranešėjo statusą; persiusti 

informaciją apie pažeidimą įgaliotai tirti institucijai, kai jos tyrimas nėra Teatro kompetencija; 

persiusti informaciją  apie pažeidimą Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, kai pateiktoje 

informacijoje apie pažeidimą skundžiama Teatro generalinio direktoriaus veikla).   

Kokia teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga bus tvarkomi Jūsų asmens duomenys?   

Jums priėmus sprendimą teikti informaciją apie pažeidimus Teatre, Jūsų asmens duomenų 

tvarkymas, informacijos apie pažeidimus vidiniu informacijos teikimo Teatre kanalu: 

1. Gautos informacijos apie pažeidimus Teatre teikimo, registravimo, vertinimo, 

sprendimų priėmimo vykdymui, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso Jums suteikimo, yra 

atliekamas remiantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 

straipsnio 1 dalies c punktu tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui 

(Teatrui) taikoma teisinė prievolė – KPĮ 9 str., PAĮ 16 str. 1 d; LRV 2022 m. vasario 14 d. nutarimu 

Nr. 129 patvirtinto „Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų 

funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo“ (toliau LRV nutarimas) 8 str., 12.1. p., 18 str., 20 str.; 

2. Komunikacijos su pranešimo teikėju vykdymui, yra atliekamas remiantis Europos 

Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu 

tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui (Teatrui) taikoma teisinė prievolė – 

LRV nutarimo 27 - 29 str., KPĮ 9 str..      

3. Informacijos apie galimus pažeidimus teikimo įgaliotoms institucijoms  vykdymui, yra 

atliekamas remiantis Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 

straipsnio 1 dalies c punktu tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui 

(Teatrui) taikoma teisinė prievolė – LRV nutarimo 26 str. KPĮ 9 str..    
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Kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi?   

Informuojame, kad bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:   

1. Informacijos apie pažeidimus vidiniu informacijos teikimo Teatre kanalu gautos 

informacijos apie pažeidimus Teatre teikimo, registravimo, vertinimo, sprendimų priėmimo 

vykdymui, sprendžiant klausimą dėl pranešėjo statuso Jums suteikimo, informacijos apie galimus 

pažeidimus teikimo įgaliotoms institucijoms tikslu: pranešimo teikėjo asmens vardas, pavardė; 

asmens kodas arba gimimo data, jeigu asmens kodo neturi; parašas; darbovietė (su įstaiga siejantys 

ar sieję tarnybos, darbo ar sutartiniai santykiai); pareigos; telefono ryšio Nr. (pastabos dėl 

susisiekimo); asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas; informacija apie pažeidimą - 

apie kokį pažeidimą pranešate, kokio pobūdžio tai pažeidimas, kas padarė šį pažeidimą, kokie galėjo 

būti asmens motyvai darant pažeidimą; pažeidimo padarymo vieta, laikas; pažeidimą padariusių ar 

jame dalyvavusių asmens ar asmenų vardas, pavardė, darbovietė, pareigos; liudytojų vardai, 

pavardės, darbovietės, pareigos, telefono ryšio Nr., el. paštas, kiti kontaktiniai duomenys; pažeidimą 

pagrindžiantys duomenys, galintys padėti atlikti pažeidimo tyrimą, pridedami rašytiniai ar kiti 

duomenys apie pažeidimą, garso, vaizdo įrašai, nuotraukos su užfiksuotu pažeidimu, galimą 

pažeidimą patvirtinančios kompiuterio, kito nešiojamojo ar mobilaus įrenginio ekrano langų kopijos, 

žinučių, elektroninio pašto pranešimų vaizdai, nuorodos į viešojoje erdvėje esančią informaciją; 

duomenys ar apie pažeidimą jau yra kam nors pranešta, jei pranešta, kam buvo pranešta ir ar gautas 

atsakymas, jei gautas atsakymas, jo esmė; informacijos apie pažeidimo data;  kiti duomenys, kuriuos 

pranešimo teikėjas pateikia pats. 

2. Komunikacijos su pranešimo teikėju vykdymui: asmens vardas, pavardė; elektroninio 

pašto adresas; telefono ryšio numeris; gyvenamosios vietos adresas; IP adresas; kiti duomenys, 

kuriuos pranešimo teikėjas pateikia pats; 

Kas turės prieigą prie Jūsų asmens duomenų?  

Su Jūsų pateiktais duomenimis, susipažins tik Jūsų pranešimą priimantys, registruojantys, 

nagrinėjantys Teatro darbuotojai (kompetentingas subjektas, Teatro teisininkas, už dokumentų 

valdymą atsakingi Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus darbuotojai). 

Kam Jūsų asmens duomenys bus teikiami?    

Jūsų pateiktai informacija apie pažeidimą gali būti persiusta nagrinėti: 

1. Kompetentingai institucijai - Lietuvos Respublikos prokuratūrai, jei pateiktoje 

informacijoje apie pažeidimą Jūs išreiškėte valią įgyti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos 

įstatyme nustatytą pranešėjo statusą. 

2. įgaliotai tirti institucijai, jei gautos informacijos nagrinėjimas nepriskirtinas Teatro 

kompetencijai. 

3. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai, kai pateiktoje informacijoje apie pažeidimą 

skundžiama Teatro generalinio direktoriaus veikla.  

4. Taip pat teisės aktuose nustatytais atvejais ir kai asmens duomenų teikimas būtinas ir 

proporcingas teisėtais ir konkrečiais tikslais, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, teismams ar kitoms ikiteisminio tyrimo institucijoms, 

Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kitoms priežiūros institucijoms.     

Kokios taikomos Jūsų asmens duomenų saugumo priemonės: 

Teatras įpareigoja Teatro darbuotojus, paslaugų teikėjus užtikrinti duomenų konfidencialumą 

ir tinkamą jų apsaugą. Teatras tvarkydamas Jūsų asmens duomenis taiko technines ir organizacines 
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duomenų apsaugos priemones, kurios išdėstytos ,,Asmens duomenų tvarkymo Teatre taisyklėse“, 

patalpintose Teatro interneto svetainėje www.opera.lt, skyriuje ,,Asmens duomenų apsauga“, taip pat 

Teatras laikosi asmens duomenų tvarkymo principų, kurie yra išdėstyti Reglamente. 

Kiek laiko bus saugomi Jūsų asmens duomenys?   

Jūsų asmens duomenys, aukščiau įvardintais tikslais, bus tvarkomi nuo momento, kai Jūs 

teikiate informaciją apie pažeidimą iki pateiktos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo, galimo 

pažeidimo tyrimo pabaigos, vadovaujantis PAĮ 7 str. 1 d., Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. 

kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta ,,Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle“, Teatro 

vedamais duomenų tvarkymo veiklos įrašais, bus saugomi ne trumpiau kaip 5 (penkerius) metus nuo 

paskutinio priimto sprendimo nagrinėjant Jūsų pateiktą pranešimą. Informacijos apie pažeidimus 

saugojimo Teatre terminas gali būti pratęstas motyvuotu kompetentingos institucijos - Lietuvos 

Respublikos prokuratūros nurodymu.     

   Kokias turite teises ir kaip jas įgyvendinti?    

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į Teatrą dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens 

duomenų tvarkymu ir turite šias teises:  

1. Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;  

2. Teisę susipažinti su duomenimis;   

3. Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;  

4. Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);  

5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą;  

6. Teisę prieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui.   

Informuojame, kad Jūs turite teisę kreiptis į Teatrą dėl aukščiau įvardintų Jūsų teisių 

įgyvendinimo. Jūsų teisės įgyvendinamos kaip yra apibrėžta Teatro generalinio direktoriaus 

patvirtintame ,,Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto 

teatre tvarkos apraše“, patalpintame Teatro interneto svetainėje www.opera.lt, skyriuje ,,Asmens 

duomenų apsauga“.  

Jums kreipiantis į Teatrą su prašymu dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir Jums nesutikus su 

Teatro sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisių 

įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai Lietuvos Respublikos valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai elektroniniu paštu ada@ada.lt. 

 

Privatumo pranešimas parengtas 2022-05-11. 

________________________ 
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