TESTAMENTŲ REGISTRAS
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, Vilnius)
Asmens duomenų
Asmens duomenys tvarkomi siekiant rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teikti išsamius ir teisingus duomenis apie
tvarkymo tikslas:
Testamentų registro objektus
Duomenų subjektų grupės

Testatorius

Asmuo, priėmęs / atsisakęs
palikimo

Pareiškėjas

Asmuo, perleidęs / įgijęs
paveldėjimo teises
Asmuo, kuriam išduotas
Europos
paveldėjimo
liudijimas
Asmens duomenų šaltiniai
Iš ko gaunami asmens
duomenys

Asmens duomenys

Vardas, pavardė, Lietuvos Respublikos gyventojų registro suteiktas asmens kodas, gimimo data, gimimo
vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik valstybė), lytis, prireikus – pavardė
gimus, gyvenamosios vietos adresas, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre,
– vardas, pavardė, gimimo data, gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė (jeigu gimimo vieta nežinoma, – tik
valstybė), lytis, prireikus – pavardė gimus, gyvenamosios vietos adresas, testamento identifikavimo kodas,
testamento notarinio registro numeris, testatoriaus mirties fakto patvirtinimo požymis, kita informacija,
susijusi su fiziniu asmeniu ir kuri gali būti panaudota tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybei
bei gali būti laikoma asmens duomenimis
Vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo
data), gyvenamosios vietos adresas, palikimo priėmimo / atsisakymo fakto identifikavimo kodas, kita
informacija, susijusi su fiziniu asmeniu ir kuri gali būti panaudota tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens
tapatybei bei gali būti laikoma asmens duomenimis
Vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo
data), gyvenamosios vietos adresas, pareiškimo dėl palikimo priėmimo padavimo ne palikimo atsiradimo
vietos notarui fakto identifikavimo kodas
Vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo
data), gyvenamosios vietos adresas, paveldėjimo teisių perleidimo sandorio data ir notarinio registro numeris
Vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo
data), gyvenamosios vietos adresas

Notarų;
Lietuvos Respublikos konsulinių pareigūnų užsienio valstybėse;
Lietuvos notarų rūmų;

Specialių
kategorijų
duomenys

Netvarkomi

1972 m. gegužės 16 d. Konvenciją dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo priėmusių, ratifikavusių arba prie jos
prisijungusių užsienio valstybių paskirtų nacionalinių įstaigų, atsakingų už Konvencijos nuostatų įgyvendinimą.
Duomenų teikimas duomenų gavėjams ir į užsienio valstybes - DUOMENYS TEIKIAMI TIK PO TESTATORIAUS MIRTIES
Teikimo tikslas
Teikiamų duomenų sąrašas
Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės / užsienio valstybė
(arba jų grupė)
Vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu asmens duomenų nėra Notarai, Lietuvos notarų rūmai, Lietuvos Respublikos
Lietuvos Respublikos gyventojų registre, – gimimo data), pavardė konsuliniai pareigūnai užsienio valstybėse, teismai ir
gimus (jei buvo įrašyta), gimimo vieta ir gimimo vietos valstybė, teisėtvarkos institucijos, mokesčių administravimo
Teisės
aktų
nustatytoms gyvenamosios vietos adresas, testamento identifikavimo kodas, institucijos, antstoliai, advokatai, 1972 m. gegužės 16 d.
funkcijoms atlikti
testamento notarinio registro numeris, testatoriaus nurodytos Konvenciją dėl testamentų registravimo sistemos
užsienio valstybės pavadinimas, kuriose testatorius pageidauja, kad sukūrimo priėmusių, ratifikavusių arba prie jos
testamentas būtų įregistruotas, palikimo priėmimo / atsisakymo prisijungusių užsienio valstybių paskirtos nacionalinės
fakto identifikavimo kodas, pareiškimo dėl palikimo priėmimo įstaigos,
atsakingos
už
Konvencijos
nuostatų
padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui fakto įgyvendinimą
Įstatymų ir kitų teisės aktų identifikavimo kodas, testatoriaus mirties fakto patvirtinimo Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys
požymis, kita informacija, susijusi su fiziniu asmeniu ir kuri gali būti
nustatytais atvejais
Teismų
įgyvendinamame panaudota tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti asmens tapatybei bei
teisingumo vykdymo procese, gali būti laikoma asmens duomenimis
nagrinėjant
civilines,
administracines,
Lietuvos teismų informacinė sistema (LITEKO)
baudžiamąsias
ir
administracinių
teisės
pažeidimų
(administracinių
nusižengimų) bylas
Duomenų saugojimo
Praėjus 10 metų nuo pirmojo palikėjo palikimo priėmimo fakto įregistravimo, duomenys apie to palikėjo testamentus, sudarytus
terminas
Lietuvos Respublikos teritorijoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, pareiškimo dėl jo palikimo priėmimo ar
atsisakymo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktus ir jo palikimo priėmimo ir atsisakymo faktus perkeliami į
Testamentų registro duomenų bazės archyvą.
Testamentų registro duomenys apie 1972 m. gegužės 16 d. Konvenciją dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo
priėmusiose, ratifikavusiose arba prie jos prisijungusiose užsienio valstybėse sudarytus (priimtus saugoti) testamentus į
Testamentų registro duomenų bazės archyvą perkeliami po 10 metų nuo duomenų apie testatoriaus mirties faktą įrašymo.
Testamentų registro duomenys duomenų bazės archyve saugomi 75 metus. Duomenų teikėjų pateikti pranešimai saugomi 5
metus nuo duomenų perkėlimo į duomenų bazės archyvą. Pasibaigus duomenų ir dokumentų saugojimo terminui, Testamentų
registro duomenys ir dokumentai sunaikinami.

