
 

 
 

VALSTYBĖS INFORMACINĖ SISTEMA „E. SĄSKAITA“  
         Asmens duomenų valdytojas – Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras, (buveinės adresas Geležinio vilko g. 12, Vilnius) 
         Asmens duomenų tvarkytojas – Valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius) 

Asmens duomenų 

tvarkymo tikslas 

Asmens duomenų tvarkymo informacinėje sistemoje tikslas – identifikuoti ir autentifikuoti paslaugų vartotojus, elektroniniu 

būdu tvarkyti informacinės sistemos duomenis, teikti informaciją duomenų gavėjams apie sąskaitas ir jų apmokėjimą 

Duomenų subjektų grupės  Asmens duomenys   Specialių kategorijų 

duomenys 

Paslaugų vartotojas (juridinio 

asmens įgaliotas fizinis asmuo) 

Vardas (vardai); pavardė (pavardės); asmens kodas; elektroninio pašto adresas; suteiktos prieigos 

teisės 

Netvarkomi 

Paslaugų vartotojas (fizinis 
asmuo) 

Vardas (vardai); pavardė (pavardės); asmens kodas; deklaruotas gyvenamosios vietos adresas; 
fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono numeris; elektroninio pašto adresas; PVM mokėtojo kodas (jei 

turi); banko sąskaitos numeris 

Paslaugų vartotojas (užsienio 

juridinio asmens įgaliotas 

fizinis asmuo) 

vardas (vardai); pavardė (pavardės); asmens kodas (jei turi); gimimo data (jei neturi asmens kodo); 

elektroninio pašto adresas; suteiktos prieigos teisės 

Paslaugų vartotojas (užsienio 
fizinis asmuo) 

Vardas (vardai); pavardė (pavardės); gimimo data; adresas; šalis; fiksuotojo arba judriojo ryšio telefono 
numeris; elektroninio pašto adresas; PVM mokėtojo kodas (jei turi); banko sąskaitos numeris 

Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens 
duomenys 

1. Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos;  
2. Registrų centro autentifikavimo platformos; 

3. Lietuvos Respublikos gyventojų registro;  

4. Lietuvos Respublikos adresų registro;  

5. Juridinių asmenų registro;  

6. Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojų registro;  

7. Perkančiosios organizacijos 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

Teikimo tikslas Teikiamų duomenų sąrašas Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės / užsienio valstybė 

(arba jų grupė) 

Pateiktai sąskaitai faktūrai 
peržiūrėti 

Lietuvos juridiniai asmenys – perkančiosios organizacijos 



 

 
 

Įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatytoms funkcijoms 

vykdyti 

Paslaugų vartotojo (fizinio asmens) ir paslaugų vartotojo (užsienio 

fizinio asmens) vardas (vardai), pavardė (pavardės); adresas; PVM 

mokėtojo kodas (jei turi); banko sąskaitos numeris 

Prižiūrinčios institucijos teises turinčios organizacijos 

Duomenų saugojimo 
terminas 

Asmens duomenys informacinėje sistemoje ir archyve saugomi, kol saugomi tvarkomi paslaugų vartotojo sąskaitų duomenys 
arba kol paslaugų vartotojui kontrolės funkcijoms vykdyti reikalingas prisijungimas prie informacinės sistemos 


