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JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA 

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų 

tvarkymą ir apsaugą. 

Duomenų tvarkymo operacija – Europos profesinės kortelės (EPC) asmeninės paskyros ir 

paraiškų tvarkymas 

Duomenų valdytojas – Europos Komisija, Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis 

direktoratas, E.4 skyrius – Atitikties skatinimas (toliau – GD GROW E.4 skyrius arba duomenų 

valdytojas) 

Registracijos numeris – DPR-EC-00373 
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1. Įvadas 

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti 

jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. 

spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų 

apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas 

(EB) Nr. 45/2001. 

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkomi jūsų asmens duomenys, 

kaip jie renkami, tvarkomi, naudojami ir kaip užtikrinama jų apsauga bei kokiomis su savo 

asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiami ir atsakingo 

duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų 

apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.  

Informacija apie šią duomenų valdytojo atliekamą duomenų tvarkymo operaciją „Europos 

profesinės kortelės (EPC) asmeninės paskyros ir paraiškų tvarkymas“ pateikiama toliau. 

2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis? 

https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0039.01.ENG&toc=OJ:L:2018:295:TOC
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EPC yra elektroninė administracinių formalumų, susijusių su jūsų profesinės kvalifikacijos 
pripažinimu ES arba EEE šalyje, kurioje norite dirbti nuolat (toliau – priimančioji šalis), atlikimo 
arba laikino darbo arba darbo kartais toje šalyje sąlygų laikymosi procedūra pagal Direktyvą 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. 

Duomenų valdytojas tvarko jūsų asmens duomenis, kad sudarytų jums galimybę pateikti 

Europos profesinės kortelės paraišką naudojantis EPC internetine priemone. Jeigu norite 

pateikti EPC paraišką, pirmiausia turite susikurti „EULogin“ (Europos Komisijos tapatybės 

atpažinimo sistemos) paskyrą. Naudodamasis „EULogin“ paskyra galite saugiai prisijungti prie 

EPC paskyros, kurioje galite pateikti savo asmens duomenis ir kontaktinę informaciją bei tvarkyti 

EPC paraiškas. „EULogin“ skirtas pareiškimas apie privatumo apsaugą skelbiamas adresu 

https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html.  

Kai pateiksite EPC paraišką, ji ir jūsų asmens duomenys bus persiųsti tvarkyti atitinkamoms 

kompetentingoms Vidaus rinkos informacinės sistemos (IMI) institucijoms. Paraiška pirmiausia 

persiunčiama paskirtajai jūsų šalies institucijai. Kai jūsų šalies institucija paraišką patikrins, ji 

persiųs ją priimančiosios šalies paskirtajai institucijai. Jeigu paskirtoji jūsų šalies institucija, 

remdamasi jūsų paraiškoje pateikta informacija, nustatys, kad paraišką turėtų tvarkyti kita jūsų 

šalies IMI institucija, ji persiųs paraišką tai institucijai. 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas IMI sistemoje reglamentuojamas IMI reglamentu ir 

susijusiu įrašu DPR-EC-00373. 

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant 

profiliavimą, tikslais. 

Jūsų asmens duomenys saugomi Europos Komisijos serveriuose. 

3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkome jūsų asmens duomenis? 

Teisinis pagrindas tvarkyti duomenis EPC tikslais išdėstytas:  

 Direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo1 4b straipsnio 1 

dalyje ir 4e straipsnyje,  

 Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 2015/983 dėl Europos profesinės kortelės 

išdavimo ir įspėjimo mechanizmo taikymo procedūrų pagal Direktyvą 2005/36/EB2 3 

straipsnyje, 

 Reglamento (ES) Nr. 1024/2012 (IMI reglamento) priedo 2 punkte. 

Be to, kai naudodamasis internetine priemone pateikiate EPC paraišką, pareiškiate aiškų 

sutikimą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo IMI. 

Taigi asmens duomenų tvarkymo operacijos EPC tikslais yra būtinos ir teisėtos pagal Reglamento 

(ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies b ir d punktus. 

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome? 

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, duomenų valdytojas tvarko tokių kategorijų jūsų 

pateiktus asmens duomenis (žvaigždute (*) pažymėti neprivalomi duomenys):  

 vardas, pavardė, pavardė gimus*, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė; 

                                                 
1 OL L 255, 2005 9 30, p. 22. 

2 OL L 159, 2015 6 25, p. 27. 

https://www.cc.cec/cas/about.html
https://www.cc.cec/cas/privacyStatement.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02012R1024-20190216&qid=1588942509046&from=EN
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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 tapatybės patvirtinimo dokumentas (pvz., asmens tapatybės kortelės, paso numeris, 
galiojimo pabaigos data*); 

 kontaktiniai duomenys (e. pašto adresas, telefono numeris, pašto adresas*, gyvenamoji 
šalis, kalba, kuria pageidaujate gauti automatinius e. laiškus, mokamos kalbos*); 

 konkrečioms EPC paraiškoms būdinga informacija. Tinkamai pagrįstais atvejais, 
susijusiais su laikinu paslaugų teikimu pagal Direktyvos 2005/36/EB 7 straipsnio 2 dalį, 
priimančiosios šalies institucijos gali pareikalauti suteikti informaciją apie draudimo 
apsaugą arba pateikti pareiškimą dėl kalbų mokėjimo*; 

 reikalingi patvirtinamieji dokumentai, kurių gali pareikalauti valstybės narės, kaip 
numatyta Direktyvoje 2005/36/EB ir Įgyvendinimo reglamente 2015/983.  

Be to, jūsų EPC paraišką sistemoje IMI tvarkančios kompetentingos institucijos į ją taip pat gali 
įtraukti asmens duomenų. Tai gali būti: 

 reikalingi patvirtinamieji dokumentai, kuriuos jos gali išduoti pačios; 

 informacija apie drausminių nuobaudų arba baudžiamųjų sankcijų, susijusių su 
draudimu ar apribojimais užsiimti atitinkama profesine veikla, buvimą (pagal Direktyvos 
2005/36/EB 4e straipsnį ir laikantis Reglamento (ES) 2016/679 10 straipsnio), būtent – 
atitinkamos profesijos pavadinimas, sprendimą priėmusi nacionalinė valdžios institucija, 
šalis, kurioje priimtas sprendimas, drausminės nuobaudos arba baudžiamosios sankcijos 
pobūdis ir trukmė (laikina arba nuolatinė). 

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys? 

Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol pateikiate prašymą pašalinti savo asmeninę EPC 

paskyrą. Tai padaryti galite bet kuriuo metu savo EPC paskyros puslapyje „Mano paskyra“.  

Jeigu nesate pateikęs nė vienos paraiškos ir paprašote pašalinti paskyrą, visi jūsų duomenys bus 

tučtuojau pašalinti.  

Jeigu paprašėte pašalinti paskyrą, bet IMI jau esate pateikęs vieną ar daugiau paraiškų, šios 

paraiškos kartu su visais išduotais EPC pažymėjimais bus pažymėtos kaip panaikintos ir apie tai 

bus informuotos susijusios institucijos. Kai institucijos IMI sistemoje patvirtins jūsų prašymą 

pašalinti paskyrą, jūsų asmens duomenys dar šešis mėnesius joje išliks matomi. Po to šie 

duomenys bus užblokuoti dar 30 mėnesių (jie nebebus prieinami naudojantis IMI sąsaja), o šiam 

laikotarpiui pasibaigus jie bus galutinai pašalinti (laikantis IMI reglamento).  

Nuasmeninti EPC paraiškos duomenys liks sistemoje IMI statistikos tikslais.  

Jūsų EPC paskyros pašalinimas neturi jokios įtakos jūsų „EULogin“ paskyrai.  

Kai pašalinate savo EPC paskyrą, galite pašalinti ir savo „EULogin“ paskyrą – tam „EULogin“ 

pradžios puslapyje pasinaudokite nuoroda „Mano paskyra“. 

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys? 

Visi elektroniniai asmens duomenys (e. laiškai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų 

rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos 

vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl 

Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo. 

Siekdama apsaugoti jūsų asmens duomenis, Komisija įdiegė tam tikras technines ir organizacines 

priemones. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo 

saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1548093747090&uri=CELEX:32017D0046
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atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie 

organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant 

prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį juos žinoti šios duomenų 

tvarkymo operacijos tikslais. 

Be to, kiekvienas IMI naudotojas privalo imtis asmens duomenų tvarkymui taikomų ir 

nacionalinės teisės aktus atitinkančių organizacinių saugumo priemonių, kaip paaiškinta 

registracijos įraše DPR-EC-00373. 

7. Kam prieinami ir atskleidžiami jūsų asmens duomenys? 

Prie EPC paskyros prieigą turite tik jūs. Jūsų paskyra yra privati ir apsaugota jūsų asmeniniais „EU 

Login“ prisijungimo duomenimis. Jei su jūsų EPC paskyra kiltų techninė arba IT problema, 

galite kreiptis į savo nacionalinį pagalbos centrą.  

Kai pateikiate EPC paraišką, naudojantis sistema IMI ji (ir jūsų asmens duomenys) 

persiunčiama paskirtajai jūsų šalies institucijai (žr. susijusį asmens duomenų tvarkymo 

operacijos įrašą DPR-EC-00373). Kai jūsų šalies institucija paraišką patikrins, ji persiųs ją 

priimančiosios šalies paskirtajai institucijai. Jeigu paskirtoji institucija, remdamasi jūsų paraiškoje 

pateikta informacija, nustatys, kad paraišką turėtų tvarkyti kita IMI institucija, ji persiųs paraišką 

tai institucijai.  

Institucijas paskiria valstybės narės, kaip nustatyta Direktyvos 2005/36/EB 4a straipsnio 6 dalyje. 

Tik tvarkant paraišką tiesiogiai dalyvaujančios institucijos turi prieigą prie jūsų duomenų IMI. 

Nors duomenys laikomi Europos Komisijos serveriuose, Europos Komisija neturi prieigos prie 

jūsų asmens duomenų. 

Mūsų surinkta informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus teisės aktuose 

reikalaujamu mastu ir tikslu. 

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti? 

Kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite 

specialių teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti juos 

ištaisyti, jeigu jie yra netikslūs ar neišsamūs. Kai taikytina, turite teisę reikalauti ištrinti jūsų 

asmens duomenis, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, taip pat teisę į duomenų 

perkeliamumą. 

Turite teisę dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių nesutikti, kad jūsų asmens 

duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas teisėtai vykdomas pagal Reglamento 

(ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies b punktą.  

Sutikote pateikti savo asmens duomenis duomenų valdytojui šios duomenų tvarkymo operacijos 

tikslais. Galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, pranešdamas apie tai duomenų 

valdytojui, kaip paaiškinta 5 dalyje. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio duomenų tvarkymo 

operacijų, atliktų iki jums atšaukiant sutikimą, teisėtumui. 

Naudodamasis savo asmenine EPC paskyra turite tiesioginę prieigą prie visų savo asmens 

duomenų. Naudodamasis savo EPC paskyra galite keisti savo asmens duomenis, kol pateikiate 

pirmą EPC paraišką. Kai paraišką pateiksite tvarkyti, susijusių asmens duomenų keisti 

nebegalėsite, galėsite keisti tik kontaktinius duomenis. Jeigu norite pakeisti asmens duomenis, 

atitinkamą prašymą galite pateikti paraišką tvarkančioms institucijoms pasinaudodamas funkcija 

„Atnaujinimo prašymas“.   

Informacija apie asmens duomenų pašalinimą pateikiama 5 punkte.  

https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/#contacts
https://ec.europa.eu/dpo-register/detail/DPR-EC-00373
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Iškilus ginčui dėl jūsų asmens duomenų, galite kreiptis į duomenų valdytoją, arba, kilus 

nesutarimui, į Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūną arba Europos duomenų 

apsaugos priežiūros pareigūną (kontaktinė informacija pateikta 9 punkte). 

9. Kontaktinė informacija 

- Duomenų valdytojas 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, 

klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir 

naudojimo, galite kreiptis į duomenų valdytoją adresu: 

Europos Komisija, Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas, GROW GD 

E.4 skyrius – Atitikties skatinimas, e. paštas: GROW-IMI@ec.europa.eu. 

- Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas 

Jei su duomenų valdytoju kiltų nesutarimų, klausimais, susijusiais su jūsų asmens 

duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų 

apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu). 

- Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (t. y. galite 

pateikti jam skundą) (edps@edps.europa.eu) arba https://edps.europa.eu/data-

protection/our-role-supervisor/complaints_en, jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant 

jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725. 

10. Kur rasti išsamesnės informacijos? 

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų 

tvarkymo operacijų, kurios grindžiamos dokumentais ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su 

šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register. 

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą 

registracijos numeriu DPR-EC-00373. 

mailto:GROW-IMI@ec.europa.eu
mailto:DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu
mailto:edps@edps.europa.eu
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
https://edps.europa.eu/data-protection/our-role-supervisor/complaints_en
http://ec.europa.eu/dpo-register

