
PRIEDAS PRIE NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES NR.______ 
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

(Su fiziniu asmeniu) 
 

1. Duomenų valdytojas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija (toliau – Kolegija, Nuomotojas), buveinės 
adresas – Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius, juridinio asmens kodas – 111967673, direktorius  Rolandas Vitkūnas, duomenų 
apsaugos pareigūno kontaktai – el. paštas dap@vtdko.lt, adresas Antakalnio g. 54, 10303 Vilnius. Detalesnė informacija 
apie asmens duomenų tvarkymą Kolegijoje yra nurodyta Kolegijos privatumo politikoje ir Kolegijos asmens duomenų 
tvarkymo taisyklėse, kurios pateikiamos Kolegijos interneto svetainėje (www.vtdko.lt). 

2. Duomenų subjektas – Nuomininkas ir (ar) Nuomininko atstovas. 
3. Kitos sąvokos vartojamos šiame Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties (toliau – Sutartis) priede yra 

suprantamos taip, kaip jas nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR).  

4. Duomenų tvarkymas grindžiamas: a) būtinybe įvykdyti Sutartį (netvarkant Nuomininko ir (ar) Nuomininko 
atstovo asmens duomenų, Sutartis negali būti įvykdyta); b) teisėtu interesu - būtinybe siekti teisėtų Kolegijos interesų 
(įgyvendinti iš Sutarties kylančias teises). Atskiroms asmens duomenų tvarkymo operacijoms teisinį pagrindą sudaro ir 
Kolegijai taikomų teisinių prievolių vykdymas. 

5. Duomenų tvarkymo tikslai – Sutarties sudarymas, vykdymas ir administravimas; asmenų ir turto saugumas, 
įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo stebėjimo vykdymu bei praėjimo Kolegijoje kontrolė; komunikacija. Kokie duomenys 
tvarkomi kiekvienu iš nurodytų tikslų detalizuota Kolegijos asmens duomenų tvarkymo taisyklėse. 

6. Nuomininko / Nuomininko atstovo asmens duomenys yra renkami tiesiogiai iš Nuomininko ir (ar) Nuomininko 
atstovo Sutarties sudarymo  ir vykdymo metu, atliekant vaizdo stebėjimą ir kitais būdais suformuojant duomenis Kolegijai 
juos tvarkant šio Sutarties priedo 5 punkte nurodytais tikslais.  

7. Vaizdo stebėjimas yra atliekamas dėl asmenų ir Kolegijos turto saugumo bei praėjimo kontrolės. Su vaizdo 
stebėjimą Kolegijoje reglamentuojančiais teisės aktais susipažinti galima Kolegijoje (Antakalnio g. 54, Vilnius).  

8. Nuomininkas ir (ar) Nuomininko atstovas turi teisę: a) susipažinti su jo asmens duomenimis; b) reikalauti ištaisyti 
arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis; c) reikalauti ištrinti savo 
asmens duomenis; d) reikalauti, kad Kolegija apribotų asmens duomenų tvarkymą; e) nesutikti su asmens duomenų 
tvarkymu; f) į duomenų perkėlimą; g) kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Šiame Sutarties priedo punkte 
numatytos Nuomininko ir (ar) Nuomininko atstovo teisės nėra absoliučios. Išimtys, kada šios teisės gali būti 
neįgyvendintos, yra nustatytos BDAR ir kituose teisės aktuose. 

9.  Asmens duomenų saugojimo laikotarpis: 10 (dešimt) metų po Sutarties įvykdymo; Atliktų finansinių veiksmų 
duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo paskutiniojo atlikto veiksmo. Asmens duomenys saugojimo laikotarpiu yra 
archyvuojami ir po saugojimo termino pabaigos Nuomotojo nustatyta tvarka yra sunaikinami saugiu būdu neatpažįstamai 
ir neatkuriamai. Nuomininko atstovų ir / ar su Nuomininku dėl negyvenamųjų patalpų nuomos susijusių asmenų fiksuoti 
vaizdo stebėjimo kameromis asmens duomenys yra saugomi Nuomotojo patvirtintoje tvarkoje - Vaizdo duomenų 
tvarkymo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje taisyklėse nustatytais terminais, po to yra ištrinami. 

10. Nuomininko ir (ar) Nuomininko atstovo asmens duomenis šiame Sutarties priede numatytais duomenų tvarkymo 
tikslais gauna su Kolegijos veiklos organizavimu ir veiklos priežiūra susiję fiziniai ir juridiniai asmenys, įskaitant, bet 
neapsiribojant: skolų išieškojimo įmonės, IT paslaugų teikėjai, apsaugos paslaugų teikėjai ir kiti duomenų gavėjai, kurie 
bus tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su šios Sutarties administravimu ir įgyvendinimu. Išsamus asmens duomenų tvarkytojų 
sąrašas gali būti pateiktas kreipiantis į Kolegijos asmens duomenų apsaugos pareigūną el. paštu dap@vtdko.lt, arba 
atvykus adresu Antakalnio g. 54, Vilnius. 

11. Nuomininkas įsipareigoja informuoti Nuomininko atstovą (jeigu toks yra) ir visus kitus duomenų subjektus, 
kurie lankysis Nuomininko išsinuomotose negyvenamosiose patalpose, apie tai, kad jų asmens duomenys gali būti 
perduoti kitai Šaliai ir gali būti tvarkomi šio Sutarties priedo 5 punkte nurodytais tikslais. 

12. Nuomininkas, pasirašydamas šį Sutarties priedą patvirtina, kad jam yra suprantamos šio Sutarties priedo 
nuostatos. 

 Aš,   _______________________ (vardas, pavardė, data, laikas, parašas), 
su aukščiau išvardintomis šio Sutarties priedo nuostatomis susipažinau. 

 Aš,     (vardas, pavardė), esu informuotas, kad informacijos 
pateikimas Sutartyje nurodytu el. paštu, SMS žinute Sutartyje nurodytu telefonu yra laikomas tinkamu informacijos 
pateikimu.  

 Aš,     (vardas, pavardė, parašas), patvirtinu, kad aukščiau 
išvardintos sąlygos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra man suprantamos ir teisingos. Aš suprantu savo teises 
ir, kad savo pasirinkimus / sutikimus galiu bet kada keisti, kreipdamasis į Kolegijos duomenų apsaugos pareigūną. 
 


