
 

 

JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖ SISTEMA (JADIS) 

Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (buveinės adresas Gedimino pr. 30, Vilnius)  

Asmens duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Vinco Kudirkos g. 18-3, Vilnius) 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas 
Asmens duomenys tvarkomi juridinių asmenų dalyvių tapatybės nustatymo, apskaitos ir duomenų teikimo 

gavėjams tikslais 

Duomenų subjektų grupės Asmens duomenys 

Specialių 

kategorijų 

duomenys 

Juridinio asmens dalyvis 

(akcininkas, dalininkas, narys) 

 Asmens kodas;  

 Vardas;  

 Pavardė;  

 Gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai;  

 Užsienio fizinio asmens gimimo data;  

 Užsienio fizinio asmens valstybės, kuri išdavė asmens dokumentus, pavadinimas; 

 Juridinio asmens, kuriame asmuo yra dalyvis, pavadinimas;  

 Juridinio asmens, kuriame asmuo yra dalyvis, kodas;  

 Juridinio asmens, kuriame asmuo yra dalyvis, buveinė;  

 Asmens tapimo dalyviu data; 

 Asmens, esančio juridinio asmens dalyviu, turtinių teisių dydis;  

 Asmens, esančio juridinio asmens dalyviu, turtinių teisių kiekis;  

 Asmens, esančio juridinio asmens dalyviu, turtinių teisių dydžio keitimo data;  

 Asmens, esančio juridinio asmens dalyviu, turtinių teisių kiekio keitimo data; 

 Asmens, esančio juridinio asmens dalyviu, pabaigos data 

Netvarkomi 

Asmens duomenų šaltiniai 
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Iš ko gaunami asmens 

duomenys 

Lietuvos Respublikos gyventojų registras, Lietuvos Respublikos adresų registras, Juridinių asmenų registras 

Juridiniai asmenys, teikiantys savo dalyvių asmens duomenis 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes 

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

valstybė (arba jų grupė) 

Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms 

funkcijoms vykdyti 

1. JADIS nuostatų 25.3 ir 25.4 papunkčiuose nurodyti fizinio asmens  

duomenys: 

Bendri duomenys visoms teisinėms formoms:  

 fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamojo 
vieta arba adresas korespondencijai;  

 kai dalyvis yra užsienio valstybės fizinis asmuo, papildomai 
nurodoma to asmens gimimo data (jeigu pagal užsienio 
valstybės teisės aktus nesuteikiamas asmens kodas, nurodoma 
tik gimimo data); 

 juridinio asmens, kuriame asmuo yra dalyvis, pavadinimas, 
kodas ir buveinė. 

Duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus:  

 kai akcija priklauso keliems savininkams bendrosios nuosavybės 
teise nurodoma aukščiau pateikti dalyvių asmens duomenys ir 
kuris iš savininkų yra jų įgaliotas asmuo;  

 akcininko akcijų įgijimo data;  

 akcininko turimų akcijų skaičius;  

 akcininko akcijų klasė;  

 akcininko akcijos nominali vertė;  

 asmens tapimo akcininku data;  

 akcijų netekimo data. 
Duomenys apie mažosios bendrijos narius:  

 asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data;  

1. Pagal JADIS nuostatų 17.1 papunktį: valstybės 

institucijos ir įstaigos, turinčios teisę gauti visus 

juridinių asmenų dalyvių duomenis ir jų sąrašus 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytoms funkcijoms 

vykdyti (teisėtvarkos institucijos, teismai, 

mokesčių administravimo institucijos, kitos 

valstybės institucijos bei įstaigos).  

Aukščiau nurodyti duomenų gavėjai gauna 

duomenis nurodytus „Teikiamų duomenų sąrašo“ 

1 ir 2 punktuose. 

 

2. Pagal JADIS nuostatų 17.3 papunktį: fiziniai ir 

juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis 

įstatymų nustatytais atvejais  (kredito įstaigos ir 

finansų įmonės, kurios teikia finansines paslaugas, 

susijusias su rizikos prisiėmimu, kreditingumo 

vertinimo paslaugas teikiančios įmonės, skolų 

išieškojimo įmonės, notarai, antstoliai, advokatai ir 

kt.).  

Aukščiau nurodyti duomenų gavėjai gauna 

duomenis nurodytus „Teikiamų duomenų sąrašo“ 

1 punkte. 
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Duomenų saugojimo terminas 
10 metų po juridinio asmens, kurio dalyviu yra fizinis asmuo, išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pasibaigus 

saugojimo terminui, duomenys sunaikinami. 

 

 

 mažosios bendrijos nario įnašo dydis (kai įnašas piniginis) ir (ar) 
vertė (kai įnašas nepiniginis); 

 mažosios bendrijos įnašo nario įnašo dydžio keitimo data; 

 mažosios bendrijos nario bendra įnašų suma;  

 asmens narystės mažojoje bendrijoje pabaigos data.  
Duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus:  

 dalininko teisių įgijimo data; dalininko įnašo vertė;  

 dalininko įnašo dydžio keitimo data;  

 dalininko teisių perleidimo data.  
 
2. Dalyvių sąraše teikiami duomenys: 

Aukščiau nurodyti duomenys ir pakeitimo pobūdis, jo data bei dalyvių 

sąrašo pateikimo data. 

 

 

 

 

 


