
Projektas „PARAMOS VERSLUI SISTEMOS AKCELERAVIMAS“ 

„ACCELERATION OF BUSINESS SUPPORT ECOSYSTEM“ 

PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ 

APIE PROJEKTĄ  

Čia pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą INTERREG projekte „ACCELERATION OF 

BUSINESS SUPPORT ECOSYSTEM“ LT-PL-4R-301 („Paramos verslui sistemos akceleravimas“), kurį finansuoja 

Europos regioninės plėtros fondas ir kuris įgyvendinamas pagal Interreg V–A Lietuva–Lenkija 

bendradarbiavimo programą, toliau – Projektas.  

Projekto trukmė: 2020 m. birželio 1 d. – 2021m. lapkričio 30 d. 

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas (pagrindinis partneris; projekto koordinatorius). Kiti 

partneriai: Balstogės universitetas (Lenkija), Balstogės funkcinės zonos asociacija (Lenkija) bei Kauno 

prekybos, pramonės ir amatų rūmai. 

Pagrindinis projekto tikslas yra per Kauno, Marijampolės regionuose Lietuvoje ir Suvalkų, Balstogės 

subregionuose Lenkijoje stiprinamas verslo paramos paslaugas, skatinti verslo kūrimą, plėtrą, inovacijas bei 

bendradarbiavimą. Projekto metu visi, turintys naujo verslo idėjų arba norintys plėtoti savo jau turimą verslą, 

kviečiami registruotis į konsultacijas verslo kūrimo bei vystymo klausimais. Projekto įgyvendinimo metu 

atrinktiems Projekto dalyviams taip pat numatoma organizuoti geros verslo steigimo praktikos bei jungtinius 

geros verslo įmonių plėtros praktikos mokymus.  

DUOMENŲ VALDYTOJAS PROJEKTE 

Projekte kaip Projekto vykdytojai dalyvauja keturi partneriai. Kiekvienas jų yra atskiras duomenų valdytojas, 

turintis atskirus duomenų tvarkymo tikslus ir duomenis tvarkantis nepriklausomai nuo kitų projekto partnerių 

bei neperduodantis kitiems projekto partneriams savo tvarkomų asmens duomenų. 

Asmens duomenų, kuriuos Jūs pateikiate Kauno technologijos universitetui, užpildydamas Registracijos 

konsultacijoms anketą, patalpintą projekto svetainėje, vienintelis valdytojas yra Kauno technologijos 

universitetas, toliau - Universitetas (buveinės adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, įm. k. 

111950581, tel. +370 (37) 300 000, 300 421, faks. +370 (37) 324 144, e. p. ktu@ktu.lt). 

Universitetas įpareigoja savo Nacionalinį verslo ir inovacijų centrą šiame Projekte vykdyti visas su duomenų 

valdymu ir tvarkymu susijusias funkcijas. 

ŠIO PRANEŠIMO STATUSAS  

Mums rūpi asmens duomenų apsauga ir mes norime užtikrinti informacijos skaidrumą, Jūsų teises į privatumą 

bei Jūsų teisių užtikrinimą. Todėl prašome perskaityti šį Privatumo pranešimą, kuris turi būti suprantamas 

kaip Projekto bendrosios taisyklės, su kuriomis kiekvienas norintis dalyvauti Projekte privalo susipažinti. 

Pateikdamas savo anketą ir pažymėdamas „Su šiuo Privatumo pranešimu susipažinau“ kandidatas dalyvauti 

Projekte patvirtina, kad jam yra žinomi jo asmens duomenų tvarkymo pagrindai, tikslai ir sąlygos bei jo kaip 

Projekto dalyvio ar pretendento dalyvauti Projekte (duomenų subjekto) teisės ir pareigos.  
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Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų apsaugą nei pateikiama šiame pranešime, 

prašome kreiptis į privacy@ktu.lt. 

KOKIU PAGRINDU KOKIUS ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME? 

Asmenų duomenis mes tvarkome sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu (ES Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento 6 str. 1 d. (b) p): norėdamas gauti konsultacijos ir mokytis Projekte, asmuo (duomenų subjektas) 

Universitetui (Projekto koordinatoriui, konsultacijų ir mokymų paslaugų teikėjui) kaip duomenų valdytojui 

suteikia šiuos savo asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, 

užimtumo statusas darbo rinkos požiūriu ir išsilavinimas.  

Universitetas juos gauna, kai svetainėje http://istartup.eu pageidaujantis dalyvauti Projekte asmuo savo noru 

ir laisva valia užpildo ir pateikia Registracijos konsultacijoms anketą su savo asmens duomenimis. 

Universitetas taip pat šiuos duomenis gali gauti iš asmenų, kurie savo noru ir laisva valia užpildo atspausdintą 

registracijos anketą bei pateikia ją Projekto koordinatoriui. 

Abi šalys supranta, kad duomenų subjektui nesuteikus šių duomenų, jo dalyvavimas Projekte yra 

neįmanomas; iš kitos pusės, be projekto dalyvių (ir jų asmens duomenų) Projektas negali būti įgyvendintas ir 

netenka prasmės.  

KOKIAIS TIKSLAIS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS? 

Asmenų duomenis mes tvarkome žemiau nurodytais tikslais ir terminais: 

Duomenų tvarkymo tikslas 
Tvarkomi asmens 
duomenys 

Duomenų tvarkymo terminai 

Identifikuoti pretendentą 
dalyvauti Projekte; 
identifikuoti Projekto dalyvį 

Vardas, pavardė, adresas 

Neatrinktų pretendentų duomenys – iki 
atrankos į projektą pabaigos; Projekto 
dalyvių iki Projekto pabaigos, ir papildomas 
5 metų archyvinio saugojimo terminas, kuris 
skaičiuojamas nuo paskutinio atlikto 
projekto mokėjimo 

Nustatyti pretendento 
tinkamumą dalyvauti 
Projekte  

Užimtumo statuso darbo 
rinkos prasme duomenys, 
informacija apie 
išsilavinimą 

Iki dalyvavimo Karjeros mentorystės 
programoje nutraukimo; ir papildomas 5 
metų archyvinio saugojimo terminas, kuris 
skaičiuojamas nuo paskutinio atlikto 
projekto mokėjimo  

Susisiekti su Projekto dalyviu 
El. pašto adresas, telefono 
Nr. 

Iki Projekto pabaigos; ir papildomas 5 metų 
archyvinio saugojimo terminas, kuris 
skaičiuojamas nuo paskutinio atlikto 
projekto mokėjimo 

Pateikti naujienlaiškį 
prenumeratoriui 

El. pašto adresas 
Iki naujienlaiškio prenumeratos atšaukimo 
arba iki Projekto pabaigos 

 

KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 

• Informaciją apie Jūsų išsilavinimą, užimtumo statusą darbo rinkos kontekste bei pageidavimą dėl 
konsultavimo ir mokymų paslaugų, kurią Universitetas gauna iš Jūsų Registracijos anketos mes 
nedelsdami per 3 darbo dienas įvertiname ir priimame sprendimą dėl Jūsų tinkamumo dalyvauti 

mailto:privacy@ktu.lt
http://istartup.eu/


Projekte. Asmenų, kurie nebuvo atrinkti dalyvauti Projekte, duomenys iš karto neatkuriamai 
sunaikinami.  

• Atrinktų Projekto dalyvių asmens duomenys tvarkomi visais aukščiau išvardintais tikslais aukščiau 

nurodytą terminą. 

• Projekto dalyvių asmens duomenys kaip įvykdytų veiklų įrodymai bus periodiškai perduodami 

VšĮ Jungtiniam techniniam sekretoriatui (juridinio asmens kodas 300075874) teikiant reguliarias 

projekto veiklų ataskaitas. 

• Projekto dalyvių duomenys neperduodami jokioms trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų 

numatytus atvejus bei atvejus, kai duomenis, tame tarpe ir asmenų duomenis, reikalauja pateikti 

Projektą finansuojančio fondo paskirtas auditorius. Būtent dėl galimo Projekto finansų panaudojimo 

ir tinkamo tikslų įgyvendinimo patikrinimo Projekto dalyvių anketos duomenys bei komunikacija su 

jais turi būti saugoma archyve 5 (penkerių) metų laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo paskutinio atlikto 

projekto mokėjimo.  

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS PROJEKTO SVETAINĖJE  

Projekto svetainėje http://istartup.eu naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie svetainės slapukų čia . 

KOKIAS PAREIGAS TURITE KAIP PROJEKTO DALYVIS? 

 Užsiregistravę dalyvauti Projekte asmenys privalo: 

• Dalyvauti konkrečiam Projekto dalyviui Universiteto suplanuotose verslo akceleravimo veiklose. 

Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, dėl kurių dalyvavimas kokioje nors veikloje neįmanomas, 

nedelsiant pranešti Projekto koordinatoriui el. paštu: neringa.valantine@ktu.lt.  

• Nedelsiant informuoti Projekto koordinatorių apie pasikeitusius savo asmens duomenis. 

• Jei Projekto dalyvis nusprendžia nutraukti savo dalyvavimą Projekte dar nepasibaigus Universiteto 

suplanuotoms veiklos, jis privalo apie tai pranešti Universitetui, kad šis galėtų sustabdyti bet kokį 

aktyvų jo asmens duomenų tvarkymą ir perkelti juos archyviniam saugojimui. 

KOKIAS TEISES TURITE KAIP DUOMENŲ SUBJEKTAS? 

 Registruojantis konsultuotis Projekte prašysime patvirtinti, kad turėjote galimybę susipažinti su šiuo 

Privatumo pranešimu bei esate informuoti apie šias savo kaip duomenų subjekto teises: 

• Susipažinti su savo asmens duomenimis; 

• Reikalauti ištaisyti neteisingus ir / ar netikslius asmens duomenis; 

• Reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis arba apriboti jų tvarkymą; 

Jei manote, kad Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės yra ar gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis 

į mus šiame Privatumo pranešime nurodytu el. paštu privacy@ktu.lt.  

Jei turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti 

skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 

279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas; ada@ada.lt.  
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KAIP GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES AR GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS ? 

Dėl Jūsų teisių įgyvendinimo arba dėl papildomos informacijos prašome kreiptis adresu privacy@ktu.lt.  

KITOS NUOSTATOS 

• Tvarkydamas asmens duomenis Universitetas laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos 

reglamento (toliau – BDAR) nuostatų, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų 

asmens apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. 

• Universitetas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir / ar papildyti šį Privatumo pranešimą. 
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