
 

 
 

JURIDINIŲ ASMENŲ DALYVIŲ INFORMACINĖ SISTEMA 
         Asmens duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (buveinės adresas Gedimino pr. 30, Vilnius)  
         Asmens duomenų tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25-101, 09320 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; 

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 

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 

Visi dalyvių asmens duomenys Valstybės institucijos ir įstaigos įstatymų ir kitų teisės 
aktų nustatytoms funkcijoms vykdyti bei fiziniai ir 
juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti duomenis 

įstatymų nustatytais atvejais 

Visi duomenys apie save ir juridinių asmenų, kurių dalyviai jie yra, 

dalyvių sąrašai 

Juridinių asmenų dalyviai – fiziniai ir juridiniai asmenys, 

jei jų duomenys įrašyti Juridinių asmenų dalyvių 
informacinės sistemos duomenų bazėje 

Visi savo dalyvių asmens duomenys ir jų sąrašai Juridiniai asmenys, pateikę savo dalyvių duomenis 

Duomenys apie uždarosios akcinės bendrovės akcininkus: 

fizinio asmens vardas, pavardė; juridinio asmens kodas, 

pavadinimas; valstybės ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar 

Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie turi teisę gauti tik 
Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 



 

 
 

savivaldybės, kaip uždarosios akcinės bendrovės akcininkės, 

teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kodas, 

pavadinimas; juridinio asmens statuso neturinčio fondo 

pavadinimas, Lietuvos banko arba užsienio priežiūros institucijos 

suteiktas kodas, jei jis buvo suteiktas, fondo valdymo įmonės 

kodas, pavadinimas; juridinio asmens, kuriam juridinio asmens 

kodas, teisinė forma ir buveinė pagal galiojančius teisės aktus 

nesuteikti, pavadinimas; asmens tapimo akcininku data; 

informacija, kad bendrovėje yra akcininkų, kurių duomenys 

nenustatyti. 

Duomenys apie mažosios bendrijos narius: vardas, pavardė, 

asmens tapimo mažosios bendrijos nariu data. 

Duomenys apie viešosios įstaigos dalininkus: fizinio asmens 

vardas, pavardė; juridinio asmens kodas, pavadinimas; valstybės 

ar savivaldybės pavadinimas, valstybės ar savivaldybės, kaip 

viešosios įstaigos dalininkės, teises ir pareigas įgyvendinančios 

institucijos kodas, pavadinimas; dalininko teisių įgijimo data. 

nuostatuose nurodytus juridinių asmenų dalyvių 
duomenis 

Duomenų saugojimo 
terminas 

10 metų po juridinio asmens, kurio dalyviu yra fizinis asmuo, išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Pasibaigus saugojimo 
terminui, duomenys sunaikinami. 


