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LIETUVOS PSICHOLOGŲ SĄJUNGOS 

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis aprašas taikomas ir yra privalomas duomenų valdytojui Lietuvos psichologų sąjungai (toliau 

– Sąjunga) ir visiems Sąjungoje dirbantiems asmenims – darbuotojams, prezidentui, valdybai, 

komitetų nariams, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami pareigas juos sužino.  

2. Sąjungoje tvarkomi asmens duomenys – esamų ir buvusių Sąjungos narių, valdybos ir komitetų 

narių, darbuotojų, ir kitų asmenų, teisinių santykių pagrindu pateikusių informaciją, duomenys. 

3. Šis aprašas parengtas vadovaujantis 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. 

 

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

Asmens duomenys Sąjungoje tvarkomi šiais tikslais: 

1. Sąjungos narių administravimo tikslu (stojančiųjų į Sąjungą narių registravimas, priėmimo 

svarstymas Sąjungos valdybos posėdžio metu, pažymos apie narystę formavimas, asmens 

įtraukimas į viešai skelbiamą Sąjungos narių sąrašą) tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, 

gimimo data, lytis, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, 

išsilavinimas, profesinės veiklos sritys, darbovietė(-ės). 

2. Sąjungos nario paskyrai Sąjungos tinklapyje administruoti bei tapatybės nustatymo tikslu 

tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, slaptažodis. 

3. Etikos skundų nagrinėjimo tikslu (skundo registracija, skundo nagrinėjimas Sąjungos skundo 

nagrinėjimo komisijos posėdžio metu, skundo nagrinėjimo komisijos sprendimo dėl skundo nuorašo 

siuntimas pareiškėjui) tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas; skundžiamo psichologo duomenys: vardas, pavardė, 

gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

4. Renginių organizavimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto 

adresas, telefono numeris, darbovietė. 

5. Kandidatų į Sąjungos prezidentus, valdybą, komitetus administravimo tikslu tvarkomi šie 

duomenys: vardas, pavardė, gyvenimo aprašymas ir juose pateikti duomenys – nuotrauka, telefono 

numeriai, elektroninio pašto adresas, esama ir buvusios darbovietės, gimimo data, studijų institucija 

(esama ar buvusi), pareigos, mokslo laipsnis ir kiti kandidato savanoriškai pateikti asmeniniai 

duomenys. 

6. Sąjungos valdybos ir komitetų veiklos administravimo tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto 

adresas, telefono numeris. 

7. Sąjungos darbuotojų administravimo tikslu: vardas, pavardė, asmens kodas, paso ar asmens 

tapatybės kortelės serijos numeris, vairuotojo pažymėjimo numeris, socialinio draudimo 

pažymėjimo numeris, išsilavinimas, buvusios darbovietės, nuotrauka, parašas, banko sąskaita, 

šeimyninė padėtis, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. 
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III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

1. Asmens duomenys Sąjungoje renkami teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš 

duomenų subjekto. 

2. Sąjunga, kaip duomenų valdytojas: 

2.1. Užtikrina, kad asmens duomenis tvarkytų tik tie asmenys, kuriems tai būtina vykdomoms 

darbinėms funkcijoms atlikti, ir tik tokios apimties, kuri būtina numatytiems tikslams pasiekti; 

2.2. Užtikrina tinkamų organizacinių ir techninių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo 

atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto 

tvarkymo, įgyvendinimą; 

2.3. Užtikrina, kad būtų laikomasi šių duomenų tvarkymo principų: 

2.3.1. asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis BDAR ir kitų norminių teisės aktų, 

reglamentuojančių duomenų apsaugą; 

2.3.2. asmens duomenys būtų renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nebūtų tvarkomi 

tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis; 

2.3.3. asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

2.3.4. asmens duomenys būtų tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat 

atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba 

sustabdytas jų tvarkymas; 

3. Asmens duomenys, kurie tvarkomi arba kuriuos ketinama tvarkyti juos perdavus į trečiąsias šalis, 

perduodami tik turint duomenų subjekto sutikimą. 

4. Renginių organizavimo tikslu surinkti asmens duomenys, esant būtinybei dėl sklandaus renginio 

organizavimo, gali būti perduoti trečiosioms organizuojant renginį su Sąjunga 

bendradarbiaujančioms šalims, tačiau ne kiti, o tik renginių organizavimo tikslu surinkti duomenys. 

5. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Sąjungos veikloje, turi šias teises: 

5.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

5.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 

5.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens 

neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

5.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė būti pamirštam); 

5.5. turi teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė 

apriboti); 

5.6. turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). 

 

IV. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS 

 

1. Duomenų apsaugos pareigūnas Sąjungoje nėra paskirtas, nes pagrindinė Sąjungos veikla 

neatitinka reglamento (ES) 2016/679 37 str. 1 punkte nurodytus kriterijus. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Sąjungos prezidento sprendimu aprašas gali būti atnaujinamas. 

2. Aprašas skelbiamas Sąjungos internetinėje svetainėje. 

 

 

Tvirtinu: 


