Duomenų valdytojų atsakymai dėl duomenų subjektų
prašymų susipažinti su savo asmens duomenimis

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau - Inspekcija)
padeda duomenų subjektui įgyvendinti jo teisę susipaž inti
su savo asmens duomenimis. Duomenų subjekto praš ymu
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija surenka iš registruotų
duomenų valdytojų duomenų subjekto asmens duomenis arba
informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą ir supaž indina
duomenų subjektą su surinktais asmens duomenimis ar informacija.
1. ž ingsnis

Atsakymo
pateikimo būdai

Pirmas būdas: Raš tu (tiesiogiai atvykus į Inspekciją, atsiuntus paš tu ar per pasiuntinį)
Antras būdas: Elektroniniu bū du, Inspekcijos elektroninio paš to adresu ada@ada.lt
(Elektroniniu bū du pateiktas praš ymas sudaromas taip, kad Inspekcija galė tų atpaž inti
elektroninio dokumento formatą bei Praneš imo turinį, identi ikuoti elektroninį paraš ą
ir Praneš imą pateikusį asmenį.)
Trečias būdas: Naudojantis elektronine paslaugų sistema EPS
(paspaudus nuorodą „Užsakyti paslaugą“).

2. ž ingsnis

Paslaugos
užsakymas per
EPS

Paslauga pasiekiama per
EPS adresu

PASLAUGOS DUOMENŲ VALDYTOJAMS
3. Duomenų valdytojų atsakymai dė l duomenų subjektų
praš ymų susipaž inti su savo asmens duomenimis

Papildomai

Norint už sakyti paslaugą per EPS,
spaudž iamas mygtukas
„Užsakyti paslaugą“ ir suvedami
prisijungimo duomenys.

Norint detaliau suž inoti
apie paslaugos speci ikaciją,
spaudž iamas mygtukas
„Paslaugos informacija“.

3. Zingsnis

Duomenų
pateikimas

Lauke „Dokumentai, į kuriuos atsakote“ pateikiamas
Inspekcijos už klausimas. Duomenų valdytojas tiesiogiai
elektroninė je formoje gali už pildyti reikalingus laukus
arba prisegti parengtą raš tą, ataskaitas, suformuotas
duomenų valdytojo informacinių sistemų pagalba, ar pan.

Papildomai

Teisingai už pildž ius visus reikalingus
laukus, spaudž iamas mygtukas
„Patvirtinti".

4. Zingsnis

Pranešimai
apie paslaugos
įvykdymą

Duomenų valdytojams, už siregistravusiems per EPS,
iš siunč iami elektroninio paš to praneš imai Pareiš kė jo
nurodytu el. paš tu, kad atsakymas gautas ir persiųstas
nagrinė ti pagal kompetenciją. Apie paslaugos vykdymą
duomenų valdytojas informuojamas EPS rubrikoje
„Mano paslaugos“.

Svarbu

„Mano paslaugos“- č ia galima rasti
ir reikalingus paslaugos dokumentus:
Praneš imo formą,
duomenų valdytojo pateiktus priedus,
Inspekcijos atsakymus,
kitus dokumentus.

