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

(Su juridiniu asmeniu) 
 

1. 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). Nuomotojo Asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei Privatumo politika yra skelbiamos 
www.vtdko.lt.  

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas: vienos Sutarties Šalies iš kitos Šalies gaunamų 
juridinio asmens direktoriaus, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų asmens duomenų, kurie pagal Sutartį naudosis 
išnuomotomis negyvenamosiomis patalpomis (toliau – duomenų subjektai), tvarkymas grindžiamas būtinybe siekti 
teisėtų Sutarties Šalies interesų (sudaryti ir tinkamai vykdyti Sutartį ir įgyvendinti iš Sutarties kylančias teises). Atskiroms 
Sutarties Šalies perduodamų asmens duomenų tvarkymo operacijoms teisinį pagrindą sudaro ir Šaliai taikomų teisinių 
prievolių vykdymas. Pagrindiniai tikslai – Sutarties sudarymas, vykdymas ir administravimas; asmenų ir turto saugumas, 
įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo stebėjimo vykdymu, bei praėjimo Kolegijoje kontrolė; komunikacija. 

3. Asmens duomenys yra renkami iš Sutarties Šalių atstovų Sutarties pasirašymo ir vykdymo metu, duomenų 
subjektų asmens duomenys tvarkomi Kolegijai atliekant vaizdo stebėjimą. Atskirais atvejais, Sutarties vykdymo metu 
asmens duomenis Nuomotojui gali pateikti ir pats duomenų subjektas. 

4. 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).  

5. 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 sunaikinami saugiu būdu neatpažįstamai. 
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. 

6. Duomenų subjektų asmens duomenis Sutarties priede numatytais duomenų tvarkymo tikslais gauna su 
Kolegijos veiklos organizavimu ir veiklos priežiūra teisėtais pagrindais susiję juridiniai asmenys, įskaitant, bet 
neapsiribojant: skolų išieškojimo įmonės, IT paslaugų teikėjai, apsaugos paslaugų teikėjai; 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. 

7. Asmens duomenų kategorijos: vardas, pavardė; parašas; kontaktiniai duomenys (tel. Nr., el. paštas, darbovietė, 
darbovietės adresas); užimamos pareigos; atvaizdas; kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.  

8. Sutarties Šalys, vykdydamos Sutartį, ar tvarkydamos viena iš kitos gaunamus asmens duomenis privalo: 
laikytis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų; bendradarbiauti tarpusavyje ir pagal galimybes suteikti viena kitai pagalbą, kad 
kita Šalis galėtų laikytis savo įsipareigojimų pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus; užtikrinti 
galimybę duomenų subjektams naudotis savo teisėmis pagal BDAR; nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, 
raštu informuoti viena kitą apie kiekvieną asmens duomenų saugumo pažeidimą, susijusį su kitos Šalies perduotais 
asmens duomenimis, nurodant pažeidimo pobūdį, mastą, priemones, kurių imtasi, kad būtų sumažintos pažeidimo 
neigiamos pasekmės. Nuomininkas informaciją siunčia Nuomotojo duomenų apsaugos pareigūnui elektroniniu paštu 
dap@vtdko.lt. 

9. Perduodant viena kitai asmens duomenis, Šalys turi pareigą: visus duomenų subjektus informuoti apie tai, kad 
jų asmens duomenys gali būti perduoti kitai Šaliai ir gali būti tvarkomi Sutarties sudarymo, vykdymo ir administravimo, 
asmenų ir turto saugumo, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo stebėjimo vykdymu, bei praėjimo Kolegijoje kontrolės; 
komunikacijos tikslais; neperduoti kitai Šaliai jokių asmenų, kurie nebuvo informuoti apie kitos Šalies atliekamą jų 
asmens duomenų tvarkymą, asmens duomenų; tinkamai laikytis BDAR nurodytų reikalavimų, reaguojant į kitos Šalies 
pranešimus apie jos perduotų asmens duomenų tvarkymą; atlyginti kitai Sutarties Šaliai kilusią žalą, įskaitant 
kompensavimą bet kokių sankcijų, kurias galėtų taikyti priežiūros institucijos ar teismas, jei kalta Šalis nevykdo arba 
netinkamai vykdo įsipareigojimus informuoti duomenų subjektus apie jų duomenų tvarkymą arba tinkamai nereaguoja į 
nukentėjusios Šalies pranešimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Nuomininkas turi papildomą pareigą informuoti visus 
nuomojamą/as patalpą/as lankysiančius duomenų subjektus įspėti, kad jų asmens duomenis Nuomotojas tvarkys asmenų 
ir turto saugumo, įskaitant, bet neapsiribojant vaizdo stebėjimo vykdymu, bei praėjimo Kolegijoje kontrolės tikslu, o taip 
pat, esant pagrindui, ir kitais šiame Sutarties priede išvardintais tikslais. 

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

 Aš,    _____________ (įmonės pavadinimas, įgalioto atstovo vardas, pavardė, parašas, data), 
patvirtinu, kad aukščiau išvardintos sąlygos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra suprantamos, teisingos ir 
Nuomininkas įsipareigoja vykdyti šiame priede prie Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties dėl asmens duomenų 
tvarkymo įvardintas nuostatas.  


