Tinklo koordinatorius:

ATVIROS VYRIAUSYBĖS TINKLO
NARIO TAISYKLĖS
Kas yra Atviros Vyriausybės tinklas?
1. Atviros Vyriausybės tinklas – tai suinteresuotų šalių
kontaktų tinklas, skirtas atviro viešojo valdymo
gerajai praktikai skleisti bei atvirumo iniciatyvoms
įgyvendinti. Tinklo nariai prisideda prie nacionalinių
atviros Vyriausybės partnerystės veiksmų planų
sudarymo ir jų įgyvendinimo. Tinklo nariams
sudaromos sąlygos dalyvauti Tinklo veiklose,
siunčiama informacija apie planuojamas ir
įgyvendinamas atviros Vyriausybės iniciatyvas,
dalinamasi kvietimais dalyvauti šioms iniciatyvoms
aptarti skirtuose renginiuose ar susitikimuose. Tinklo
veiklą koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarija (toliau – Tinklo koordinatorius).
Kaip tampama Tinklo nariu?
2. Asmuo gali tapti Tinklo nariu, užpildęs anketą
Vyriausybės portalo svetainėje „E. pilietis“.
3. Tinklo koordinatorius vertina anketoje pateiktus
duomenis ir sprendžia dėl asmens įtraukimo į Tinklą.
4. Asmuo gali būti neįtrauktas į Tinklą, jeigu Tinklo
koordinatorius nusprendžia, kad asmens pateikti
duomenys neatitinka atviros Vyriausybės veiklos
siekių, Tinklo interesų ir deklaruojamų vertybių.
5. Apie sprendimą neįtraukti asmens į Tinklą asmuo
informuojamas registracijos anketoje nurodytu jo el.
pašto adresu.
Tapęs Tinklo nariu asmuo:
6. pažada Tinklo koordinatoriaus kvietimu pagal
galimybes dalyvauti atviros Vyriausybės iniciatyvose
ir veiklose;
7. pažada tiek savo, tiek Vyriausybės kanceliarijos
iniciatyva dalintis su kitais Tinklo nariais savo
atstovaujamo sektoriaus gerąja praktika, nuomone
atviros Vyriausybės iniciatyvų metu svarstomais bei
Tinklo veiklos klausimais;
8. įsipareigoja
vadovautis
tarptautinės
atviros
Vyriausybės partnerystės iniciatyvos vertybėmis:
skaidrumu, atskaitomybe, visuomenės įtraukimu ir
sąžiningumu; laikytis geros moralės principo
dalyvaudamas Tinklo veikloje;
9. įsipareigoja neviešinti tam neskirtos informacijos ir
jokios jam suteikiamos informacijos nenaudoti
komerciniais tikslais;
10. įsipareigoja nekelti pavojaus kitiems, neįžeidinėti
mažumų, neskatinti tautinės, rasinės, religinės ar
kitokios nesantaikos, neskleisti dezinformacijos,
neveikti prieš valstybės ar Tinklo interesus ir jokiais
kitais būdais nekenkti Tinklo veiklai ar reputacijai;
11. garantuoja, kad visa jo Tinklo koordinatoriui pateikta
informacija yra teisinga.

12. registruoja asmenis, norinčius tapti Tinklo nariais,
rinkdamas šiuos duomenis (vardas, pavardė, el. pašto
adresas, miestas / vietovė, atstovaujamas sektorius);
13. teikia nuasmenintą apibendrintą informaciją apie
Tinklo narius (jų skaičiaus pokyčiai, miestas / vietovė,
atstovaujamas sektorius ir kt.) atviros Vyriausybės
veiklą vertinančiam nepriklausomam ekspertui;
14. vykdo Tinklo narių apklausas, siekdamas sužinoti, kaip
Tinklo nariai vertina Tinklo veiklą; siunčia Tinklo nariui
jo nurodytu el. pašto adresu prašymą užpildyti
apklausos anketą;
15. pasilieka teisę asmens nurodytu el. paštu įspėti apie
netinkamą elgesį arba pašalinti narį iš Tinklo, kai
turima duomenų, kad nesilaikoma Tinklo nario
taisyklių, veikiama prieš Tinklo interesus ar kitaip
kenkiama Tinklo veiklai ar reputacijai;
16. pasilieka teisę prireikus keisti Tinklo nario taisykles.
Asmens duomenų tvarkymas
17. Tinklo narių registracija vykdoma visuomenės
informavimo apie Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir
Vyriausybės kanceliarijos veiklą tikslu. Registracijos
metu renkami šie duomenys: vardas, pavardė,
el. pašto adresas, miestas / vietovė, atstovaujamas
sektorius.
18. Tinklo nario registracijos metu asmens pateiktus
duomenis jo sutikimu (pagal Bendrojo asmens
duomenų reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktą)
tvarko duomenų valdytojas – Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija, kodas 188604574, adresas
Gedimino pr. 11, LT-01103 Vilnius. Tel. 870663711,
el. p. LRVkanceliarija@lrv.lt.
19. Registracijos metu pateiktas asmens el. pašto adresas
naudojamas siųsti informacijai apie atviros
Vyriausybės iniciatyvas, renginius ir pakviesti
dalyvauti juose bei Tinklo veiklos vertinimo
apklausoje, bendravimui visais kitais su Tinklo veikla
susijusiais klausimais; kiti duomenys (statistiniai)
naudojami Tinklo sudėties kaitos tendencijoms
stebėti.
20. Pateikti asmens duomenys gali būti teikiami
Vyriausybės kanceliarijos pasitelktam duomenų
tvarkytojui, teikiančiam interneto svetainės ar
informacinių sistemų administravimo ar priežiūros,
pranešimų siuntimo bei kitas paslaugas. Be to,
asmens duomenys gali būti teikiami kitiems
asmenims, kuriems asmens duomenis teikti
Vyriausybės kanceliariją įpareigoja teisės aktai.
21. Tinklo nario registracijos metu pateikti asmens
duomenys, priėmus sprendimą neįtraukti asmens į
Tinklą, yra sunaikinami po tokio sprendimo priėmimo.
Asmenų, tapusių Tinklo nariais, asmens duomenys
saugomi Vyriausybės portalo svetainės „E. pilietis“
informacinėje sistemoje 10 metų arba kol asmuo
atšauks sutikimą, priklausomai nuo to, kuris terminas
yra trumpesnis. Vadovaujantis Reglamento (ES)
2016/679 7 straipsnio 1 d., Bendrųjų dokumentų
saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. V-100, 5.40 papunkčiu, siekiant įrodyti, kad
tvarkyti asmens duomenis buvo gautas sutikimas,

informacija, susijusi su gautu sutikimu, saugoma
sutikimu grįsto duomenų tvarkymo laikotarpiu ir
vienus metus jam pasibaigus.
22. Tinklo narys Reglamento (ES) 2016/679 nustatytomis
sąlygomis ir apimtimi turi teisę:
(I) susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra
tvarkomi Vyriausybės kanceliarijoje; (II) prašyti
ištaisyti netikslius, papildyti neišsamius asmens
duomenis; (III) prašyti apriboti savo asmens duomenų
tvarkymą; (IV) bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą
kad būtų tvarkomi asmens duomenys, nedarant
poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki
sutikimo atšaukimo teisėtumui; (V) prašyti ištrinti
(teisė „būti pamirštam“) su duomenų subjektu
susijusius asmens duomenis; (VII) į duomenų

perkeliamumą; (VII) pateikti skundą priežiūros
institucijai; (VIII) į žalos atlyginimą dėl netinkamo
asmens duomenų tvarkymo.
23. Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir
duomenų subjektų teisių įgyvendinimą pateikiama
Vyriausybės kanceliarijos interneto svetainės skiltyje
„Asmens duomenų apsauga“.
24. Dėl sutikimo, kad būtų tvarkomi asmens duomenys,
dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimo ar kitų
duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite kreiptis
į Vyriausybės kanceliariją el. p.LRVkanceliarija@lrv.lt.,
telefonu Tel. 87066371 arba į Vyriausybės
kanceliarijos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu
dap@lrv.lt.

