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Siekdama tinkamai įgyvendinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) numatytas duomenų subjektų teises ir atsižvelgdama į Lietuvos 

Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) tikslą 

nustatyti asmens tapatybę, teikiant akademinę etiką pažeidusių asmenų duomenis Lietuvos mokslo 

tarybai pagal 2021 m. sausio 13 d. Duomenų perdavimo sutartį Nr. Z-2-1/VS-2 ir vykdant funkcijas, 

susijusias su Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatų įgyvendinimu,  

p a k e i č i u Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos akademinės etikos 

ir procedūrų kontrolieriaus tarnyboje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos akademinės etikos 

ir procedūrų kontrolieriaus 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl dokumentų, 

reglamentuojančių duomenų subjektų teises, patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5.3 papunktį ir jį 

išdėstau taip:  

„5.3. asmenų, pateikusių Tarnybai skundą, prašymą ar pranešimą, asmens duomenys (vardas, 

pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, 

parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo Tarnyboje data ir numeris), 

skunde, prašyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir specialiųjų kategorijų asmens 

duomenis), skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Tarnybos atsakymo data ir 

numeris, skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija (vardas, pavardė, 

asmens kodas, adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pašto adresas, parašas ir 

kiti asmens duomenys, kurie teisėtai renkami ir tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų 

apsaugos reglamentu) tvarkomi skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo 

(dokumentų tvarkymo), asmens tapatybės nustatymo tikslais;“  
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