DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA
(asmenims kreipiantis per eNotaras informacinę sistemą, adresu https://www.enotaras.lt/)

Lietuvos notarų rūmai (toliau – Notarų rūmai) yra eNotaras informacinėje sistemoje tvarkomų asmens
duomenų valdytojas ir tvarkytojas, kuris užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis
duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Asmens duomenys Notarų rūmuose renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant iš įstatymuose
ir kituose teisės aktuose nurodytų subjektų, turinčių pareigą teikti Notarų rūmams tokius duomenis,
tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją
teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių
duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų pagal duomenų teikimo sutartis ar vienkartinius
prašymus.
Notarų rūmų Duomenų apsaugos politikoje pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymo
Notarų rūmuose tikslus, teisėtumo sąlygas, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, tvarkomus
asmens duomenis, kuriuos asmuo pateikia naudodamasis eNotaras informacine sistema, adresu
https://www.enotaras.lt/.
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 (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu) (toliau – BDAR);
2.

Lietuvos

Respublikos

asmens

teisinės

apsaugos

įstatymu

(toliau

–

ADTAĮ);

3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).
4. 2019 m. vasario 7 d. Notarų rūmų prezidiumo nutarimu Nr. 6 patvirtintomis Asmens duomenų
tvarkymo Lietuvos notarų rūmuose taisyklėmis.
Informacija apie Notarų rūmus:

Lietuvos notarų rūmai

Tel. (8 5) 261 4757,

Asociacija

Faks. (8 5) 261 4660

Įmonės kodas: 301538058

El. paštas rumai@notarai.lt

Adresas: Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius

https://www.notarurumai.lt/

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Sandra Ražanaitė
Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius, Lietuva
T: (8 5) 261 4757
E: sandra.razanaite@notarurumai.lt
Ieva Mikaliūkštytė
Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius, Lietuva
T: (8 5) 261 4757
E: ieva.mikaliukstyte@notarurumai.lt
Asmens duomenų tvarkymo Notarų rūmuose tikslai ir teisėto tvarkymo sąlygos, asmenims
kreipiantis per eNotaras informacinę sistemą, adresu https://www.enotaras.lt/:
Notarų rūmai asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
1. asmenų skundų, pranešimų nagrinėjimo;
2. notarinių paslaugų užsakymo;
3. prašymų dėl paveldėjimo bylos perdavimo kitam notarui;
4. asmenų susirašinėjimo su notarų biurais.
Asmens duomenys, kuriuos asmuo, naudodamasis eNotaras elektroninėmis paslaugomis pateikia 1- 4
punktuose nurodytais tikslais, renkami asmens tapatybei nustatyti. Tvarkant asmens duomenis 1, 3, 4
punktuose nurodytais tikslais, asmens duomenys papildomai tvarkomi dokumentų valdymo tikslais.
Notarų rūmuose tvarkomi asmens duomenys:
Naudodamasis eNotaras elektroninėmis paslaugomis, savo paskyroje asmuo privalo pateikti šiuos
duomenis:
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1. vardas ir pavardė;
2. asmens kodas;
3. elektroninio pašto adresas.
Naudodamasis eNotaras elektroninėmis paslaugomis, savo paskyroje savo iniciatyva asmuo turi teisę
pateikti papildomus kontaktinius duomenis:
1. telefono ryšio numerį,
2. faksimilinio ryšio numerį.
Asmenų skundų, pranešimų nagrinėjimo tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:
1. Privalomi duomenys:
1.1. Duomenys, kurie gaunami asmeniui jungiantis prie eNotaras elektroninių paslaugų sistemos per
elektroninės valdžios vartus: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas;
1.2. Asmens, dėl kurio veiksmų kreipiamasi į Notarų rūmus su skundu, pranešimu, vardas, pavardė,
buveinės vietos adresas, telefono ryšio numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas.
2. Skundą, pranešimą teikiančio asmens iniciatyva gali būti pateikiami kiti neprivalomi asmens
duomenys, kurie gali būti svarbūs skundo, pranešimo teikimo tikslu. Specialiųjų kategorijų asmens
duomenys (informacija apie sveikatą, lytį, kt.) gali būti renkami ir tvarkomi tik tais atvejais, jei skunde,
pranešime buvo pateiktas šie duomenys, ir jie yra svarbūs skundo, pranešimo nagrinėjimui.

Notarinių paslaugų užsakymo tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:
1. Privalomi duomenys:
1.1. Duomenys, kurie gaunami asmeniui jungiantis prie eNotaras elektroninių paslaugų sistemos per
elektroninės valdžios vartus: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas;
2. Neprivalomi duomenys:
2.1. telefono ryšio numeris, faksimilinio ryšio numeris.

Prašymų dėl paveldėjimo bylos perdavimo kitam notarui:
1. Privalomi duomenys:
1.1. Duomenys, kurie gaunami asmeniui jungiantis prie eNotaras elektroninių paslaugų sistemos per
elektroninės valdžios vartus: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas;
2. Neprivalomi duomenys:
2.1. telefono ryšio numeris, faksimilinio ryšio numeris.
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Asmenų susirašinėjimo su notarų biurais tikslu renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys:
1. Privalomi duomenys:
1.1. Duomenys, kurie gaunami asmeniui jungiantis prie eNotaras elektroninių paslaugų sistemos per
elektroninės valdžios vartus: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninio pašto adresas;
2. Neprivalomi duomenys:
2.1. telefono ryšio numeris, faksimilinio ryšio numeris;
2.2. asmens, kuriam skirtas pranešimas, vardas ir pavardė.
Notarų rūmuose tvarkomų asmens duomenų kilmė
Duomenys gaunami iš:
1. tiesiogiai iš asmens (jungiantis prie eNotaras elektroninių paslaugų svetainės dėl paslaugų
užsakymo, teikiant skundą, pranešimą, prašymą dėl paveldėjimo bylos perkėlimo kitam notarui);
2. iš įgalioto asmens atstovo;
3. iš profesinę veiklą vykdančių notarų;
4. iš valstybės institucijų (pavyzdžiui, valstybės registrų, informacinių sistemų), viešai prieinamų
šaltinių ar asmenų, kurie gali pateikti svarbią informaciją, susijusią su gautu skundu, pranešimu
(skundų, pranešimų nagrinėjimo atvejais).
Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas
Asmens duomenys gali būti atskleidžiami ir perduodami:
1. notarui, kurio atžvilgiu buvo pateiktas skundas, pranešimas dėl jo veiklos, prašymas dėl
paveldėjimo bylos perdavimo kitam notarui;
2. kreipiantis kitoms institucijoms, esant teisėtam pagrindui ir tikslui gauti asmens duomenis:
Teisingumo ministerijai, policijai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Asmens duomenų apsaugos
inspekcijai ir pan;
3. Notarų rūmų duomenų tvarkytojams, teikiantiems IT paslaugas ir kitas paslaugas bei veikiantiems
Notarų rūmų nurodymų apimtyje.
Notarų rūmai asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už
Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai juos įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba tai
būtina vienu iš Duomenų apsaugos politikos skiltyje „Asmens duomenų tvarkymo Notarų rūmuose
tikslai ir teisėto tvarkymo sąlygos, asmenims kreipiantis per eNotaras informacinę sistemą, adresu
https://www.enotaras.lt/“ 1–4 punktuose nurodytų tikslų.
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Notarų rūmai duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja šią veiklą reguliuojantys teisės aktai.
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas
Duomenų subjekto teisės:
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 į duomenų perkeliamumą;
7. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*.
Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, turi teisę raštu, pateikiant prašymą
asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninėmis priemonėmis, kreiptis į Notarų rūmus dėl duomenų
subjekto teisių įgyvendinimo.
Duomenų subjekto rašytinis prašymas turi būti pateiktas valstybine kalba, įskaitomas, aiškus ir
suprantamas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodyta duomenų subjekto vardas, pavardė,
asmens kodas, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų
subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu
duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą. Nevalstybine kalba pateikti duomenų subjektų prašymai
gali būti priimami ir nagrinėjami tik Notarų rūmų sprendimu.
Išsami tvarka dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nustatyta 2019 m. vasario 7 d. Notarų rūmų
prezidiumo nutarimu Nr. 6 patvirtintose Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos notarų rūmuose
taisyklėse (toliau – Taisyklės). Su Taisyklėmis galima susipažinti Notarų rūmų internetinėje svetainėje
https://www.notarurumai.lt/, skiltyje Asmens duomenų apsauga.
Notarų rūmai gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Duomenų apsaugos politiką. Atnaujinta ar pakeista
Duomenų apsaugos politika įsigalioja nuo jos paskelbimo interneto svetainėje dienos.
Atnaujinus Duomenų apsaugos politiką, apie pakeitimus asmenys informuojami interneto svetainėje
https://www.enotaras.lt/.
Atnaujintos Duomenų apsaugos politikos data nurodoma šios politikos pabaigoje.

Atnaujinimo data: 2021-07-16
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