
 

 
 

METRIKACIJOS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA 

 Asmens duomenų valdytojas – valstybės įmonė Registrų centras (buveinės adresas Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius) 

Asmens duomenų 

tvarkymo tikslas: 

Asmens duomenys tvarkomi  siekiant užtikrinti tinkamą asmenų, užsakančių paslaugas per MEPIS, identifikavimą (tapatybės 

nustatymą), teikiant paslaugas per MEPIS, vykdyti MEPIS duomenų teikimo ir naudojimo kontrolę 

Duomenų subjektų grupės  Asmens duomenys   Specialių kategorijų 

duomenys 

Pareiškėjai vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento 
duomenys (tipas, numeris, išdavimo data, išdavusios institucijos pavadinimas), pilietybė, 

deklaruota gyvenamoji vieta, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas. 

Netvarkomi 

MEPIS naudojančių darbuotojų 
duomenys 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), MEPIS identifikacinis numeris, telefono ryšio numeris, 
elektroninio pašto adresas, prisijungimo vardas, juridinio asmens pavadinimas, civilinės 
metrikacijos įstaigos kodas, pavadinimas, darbuotojui suteiktos teisės; 

Prašymo duomenys registravimo numeris, registracijos data ir laikas, prašymo tipas, prašymo pateikimo data ir laikas, 
informacija apie pageidaujamą pranešimų gavimo būdą, prašymo suderinimo duomenys 
(suderinimo data, derinusios institucijos pavadinimas, darbuotojas, atsakingas už prašymo 
vykdymą (vardas (vardai), pavardė (pavardės), pareigos), su prašymu susiję dokumentai 

Civilinės būklės aktų įrašų 

projektų duomenys 

 registravimo numeris, registravimo data ir laikas, pavadinimas, įregistravusios institucijos 

pavadinimas, darbuotojas, sudaręs civilinės būklės akto įrašo projektą (vardas (vardai), pavardė 

(pavardės), pareigos); 

Elektroninių dokumentų 
duomenys 

pavadinimas, data ir laikas, skaitmeninis dokumento turinys, elektroninio dokumento sistemoje 
numeris, elektroninio dokumento išdavimo data, elektroninio dokumento galiojimo pabaigos data 

(jeigu numatyta), elektroninį dokumentą išdavusi institucija, papildoma informacija apie 
dokumentą 

Informacinio pranešimo 

duomenys 

pranešimo data ir laikas, turinys, perskaitymo požymis 

Mokėjimų duomenys mokėjimo būsena, data ir laikas, suma, valiutos kodas, gavėjo sąskaita ir pavadinimas, mokėjimo 
paskirtis, papildoma informacija, mokėtojo pavadinimas 

 

Mokėjimo pavedimo duomenys įstaigos sąskaita, įmokos kodas, banko pavadinimas, paslaugos kaina, mokėjimo paskirtis 

Apmokėjimo už paslaugas 
duomenys 

identifikatorius, apmokėjimo pavadinimas, suma, data ir laikas. 



 

 
 

Pareiškėjų pastabų ir 

pasiūlymų duomenys 

vardas (vardai), pavardė (pavardės), elektroninio pašto adresas, pastabos, turinys 

Asmens duomenų šaltiniai 

Iš ko gaunami asmens 
duomenys 

Lietuvos Respublikos gyventojų registras; Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma; Elektroninė sveikatos paslaugų 
ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema (ESPBI IS); Pareiškėjai 

Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes  

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

(arba jų grupė) 

Teisės aktuose nustatytu tikslu Visi asmens duomenys Teisėsaugos institucijoms 

Duomenų saugojimo 
terminas 

5 metus 


