
Valstybės įmonei Registrų centrui 

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius 
El. p. versloklientai@registrucentras.lt 

 

Prašymą teikiančio asmens duomenys 1: 

Vardas, pavardė  

Fizinio asmens kodas arba gimimo data  

Telefono numeris  

El. pašto adresas  

Veikla (-os), kurią (-ias) vykdydamas (-a) 

naudosite pagal sutartį teikiamus duomenis 2 

 

  

 

P R A Š Y M A S 

Sudaryti duomenų teikimo sutartį 

202___-____-____ 

1. Duomenys, kuriuos pageidaujame gauti: 

Registras, informacinė sistema, kurių 

duomenis pageidauju gauti 3 

 

Pageidaujamų gauti  duomenų apimtis   
(Nurodykite konkrečius atitinkamo registro ar 
informacinės sistemos tvarkomus objektus, 

duomenis, išrašus ir kt.) 4  

 

 

 

 
2. Būdai, kuriais pageidauju gauti duomenis: 

Duomenų teikimo būdas.  
(Prašome pažymėti bent vieną iš pateikiamo  sąrašo) 

☐ Per išorinę 

vartotojo naršyklę 

Kai duomenų teikimo sutartį sudaręs asmuo prie registro ar informacinės sistemos 

aplikacijos jungiasi Registrų centro svetainėje (interneto puslapyje). Vartotojas jungiasi 
naudoja Registrų centro paskirtus identifikacinius duomenimis (vartotojo vardą ir 

slaptažodį) arba naudodamasis individualiomis identifikavimosi priemonėmis per iPasas 

sistemą. 

☐ sistema – sistema 

būdu 

Kai duomenys iš registro ar informacinės sistemos teikiami per integracinę sąsają su 

duomenų teikimo sutartį sudariusio asmens naudojama informacine sistema, 

naudojantis tinkline sąsaja (angl. web service). 

☐ kitu būdu  
(aprašyti pageidaujamą 
duomenų gavimo būdą) 

 

3. Konkretūs tikslai, kuriems bus naudojami duomenys: 

Eil. 

Nr. 
Aiškiai apibrėžtas (tikslus/neabstraktus) duomenų naudojimo tikslas 5 
(Jei duomenys bus naudojami daugiau nei vienu tikslu, prašome nurodyti visus duomenų naudojimo tikslus) 

1.   

2.   

3.   

4. Sutarties pagrindu teikiamus asmens duomenis, įsipareigoju tvarkyti remdamasis (-si) bent viena 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a-f punktuose nurodyta teisėto asmens duomenų 

tvarkymo sąlyga:  

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies punktas (-ai):6 
(Pasirinkite, kuriomis konkrečiomis teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlygomis remsitės, tvarkydami sutarties pagrindu 
gautus asmens duomenis) 

a) ☐ duomenų subjektas (fizinis asmuo) davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų 
tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; 7  

b) ☐ tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, 
arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 

c) ☐ tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė; 
d) ☐ tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio 

asmens interesus; 
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e) ☐ tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba 
vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas; 

f) ☐ tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies 
interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės 
ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač 
kai duomenų subjektas yra vaikas. 

 

5. Duomenų gavimą, nurodytu (-ais) tikslu (-ais) grindžiu šiomis teisės aktų nuostatomis: 

Eil. 
Nr. 

Prašome nurodyti konkrečias teisės aktų nuostatas (straipsnius, dalis, punktus, papunkčius), 
suteikiančias teisę ar nustatančias pareigą tvarkyti prašymo 1 punkte nurodytus duomenis, prašymo 3 
punkte nurodytais tikslais. 

1.   

2.   

3.   

 

6. Duomenų gavėjo specialią kvalifikaciją, profesinę kompetenciją pagrindžiančių dokumentų duomenys: 8 
Aktualu tik tais atvejais, kai duomenys bus naudojami juridiniam asmeniui vykdant veiklą, kuria užsiimti gali tik 
asmenys, turintys specialiąją kvalifikaciją  

Duomenų gavėjo vardas, pavardė  Pažymėjimo ar kito kvalifikacinio 
dokumento pavadinimas (veiklos 

pavadinimas) 

Išdavimo data Numeris 

    

    

 

7. Papildoma informacija ir duomenys 

Prašome nurodyti kitą informaciją, galinčią turėti įtakos vertinant Jūsų teisę gauti prašomus duomenis (pvz.: 
teisėto intereso pagrindimas, juridinio asmens vykdomos veiklos paaiškinimai ir kt.) 
 

 
   

vardas, pavardė  parašas 
 

1 Prašyme Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime Asmens duomenų tvarkymo valstybės įmonėje Registrų centre tvarkos 
aprašo nustatyta tvarka. (Aprašą rasite: https://www.registrucentras.lt/asmens_duomenu_apsauga/). 

2 Įvardinkite konkrečią (-ias) veiklą (-as), kurią (-ias) vykdydami tvarkysite pagal sutartį teikiamus duomenis. Pvz: matininko, 

advokato, notaro, antstolio, nekilnojamojo turto brokerio, architekto arba projektavimo, nekilojamojo turto vertinimo, 

skolų išieškojimo, teisinės pagalbos, teisinių konsultacijų, audito ir pan. 

3 Registrų centro tvarkomų registrų, informacinių sistemų ir teikiamų elektroninių paslaugų sąrašą rasite: 
https://www.registrucentras.lt/p/98.  

4 Konkretaus registro, informacinės sistemos objektai, tvarkomi duomenys, galimi teikti išrašai nurodomi atitinkamą registrą 
ar informacinę sistemą reglamentuojančiuose teisės aktuose (nuostatuose, duomenų tvarkymo taisyklėse ir kt.). Valstybės 
įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašą rasite: 
https://www.registrucentras.lt/p/781.  

5 Duomenų naudojimo tikslas turi būti aiškiai apibrėžtas, t. y. duomenų naudojimo tikslas neturėtų būti abstraktus (pvz. veiklai 
vykdyti, pavestoms funkcijoms įgyvendinti ir pan). Duomenų naudojimo tiksle gali būti įvardinta konkreti funkcija, užduotis 
ar kita veikla, kuriuos vykdant bus naudojami duomenys arba konkretus tikslas, kurio siekiant, būtina tvarkyti duomenis.  

6 Asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas tik tuo atveju, jeigu tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi bent viena iš 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a-f punktuose numatytų teisėto duomenų naudojimo sąlygų. 
Tai reiškia, kad asmuo, prieš  teikdamas prašymą sudaryti duomenų teikimo sutartį, privalo įvertinti, kuria (-iomis) teisėto 
duomenų naudojimo sąlyga (-omis) remsis gaudamas duomenis ir šias sąlygas nurodyti prašyme. Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento tekstą rasite: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT#d1e2037-1-1 

7 Duomenų subjekto sutikimui keliamus reikalavimus rasite: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/grounds-processing/when-consent-
valid_lt..  

8 Pildoma tuo atveju, jei veikla, kurią vykdant bus naudojami duomenys, užsiimti gali tik specialiąją kvalifikaciją turintys 
asmenys, o teisė tokia veikla užsiimti yra pagrindžiama išduotu pažymėjimu ar kitu kvalifikaciją patvirtinančiu dokumentu 
(pvz. matininko, geomatininko pažymėjimas, advokato licencija, auditoriaus pažymėjimas ir pan.) 
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