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Pareiškimas apie privatumo apsaugą tvarkant asmens duomenis, susijusius su MVĮ 
fondu  

 
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (toliau – EUIPO arba Tarnyba) labai 
rūpinasi jūsų privatumo apsauga. Tarnyba yra įsipareigojusi gerbti ir saugoti jūsų asmens 
duomenis ir užtikrinti jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Visi asmeninio pobūdžio 
duomenys, t. y. duomenys, tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojantys jus, bus tvarkomi 
sąžiningai, teisėtai ir rūpestingai. 
 
Duomenys tvarkomi pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(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 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB. 
 
Šiame pranešime informacija pateikiama pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 
16 straipsnius. 
 
 
1. Koks yra duomenų tvarkymo operacijos pobūdis ir tikslas? 
 
Tarnyba renka ir tvarko duomenis, kad įvertintų pareiškėjų tinkamumą dalyvauti MVĮ fondo 
dotacijų skyrimo procedūroje ir įvertintų pateiktų dotacijai gauti pateiktų pasiūlymų turinį. 
 
Norint panaudoti skirtas dotacijas ir gauti grįžtamąją informaciją apie paslaugą, įskaitant 
pasitenkinimo lygį, reikalingi tam tikri duomenys. 
 
Kai kurie asmens duomenys bus tvarkomi siekiant propaguoti ES prekių ženklų ir RBD 
sistemas, įskaitant EUIPO paslaugas. 
 
 
2. Kokius asmens duomenis tvarkome? 
 
Tvarkomi asmens duomenys gali būti susiję su pareiškėju, jo partneriais ir susijusiais 
subjektais, subrangovais ir jų darbuotojais (fiziniais ir juridiniais asmenimis). Tvarkomų 
asmens duomenų kategorijos ir (arba) tipai: 
 

• tapatybės duomenys: 
o vardas ir pavardė (ankstesnė pavardė); 
o įmonės pavadinimas; 
o asmens arba įgalioto atstovo parašas; 
o pareigos, postas, funkcijos ir departamentas; 
o kontaktiniai duomenys (svetainė ir e. pašto adresas, fakso numeris, darbo ir 

(arba) mobiliojo telefono numeris, oficialus pašto adresas, gyvenamosios vietos 
šalis). 

• banko sąskaitos numeris (IBAN ir BIC kodai), banko sąskaitos išrašo kopija, PVM 
mokėtojo kodas, PVM mokėtojo pažymėjimas, mokesčių mokėtojo ID kodas, 
nacionalinis draudimo numeris; 

• tinkamumo ir atrankos reikalavimų įvykdymo patvirtinimas; 

• paslaugų, kurioms prašoma suteikti dotaciją (gali būti IN išankstinio nustatymo auditas, 
IN teisės arba ir viena, ir kita), aprašymas; 
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• atstovų duomenys (vardas, pavardė ir e. pašto adresas); 

• sprendimo dėl dotacijos numeris;  

• skirta dotacijos suma. 
 
 
3. Kas atsako už duomenų tvarkymą? 
 
Už asmens duomenų tvarkymą atsako EUIPO. 
 
Už duomenų tvarkymą atsako EUIPO. Asmens duomenų tvarkymą administruoja Klientų 
departamentas tinkamumo finansuoti, vykdymo, grįžtamosios informacijos apie paslaugą, 
įskaitant pasitenkinimo lygį, gavimo ir MVĮ fondo bei Finansų departamento skatinimo 
kompensavimo tikslais pagal viešųjų pirkimų ir dotacijų skyrimo procedūros duomenų 
apsaugos ataskaitą.  
 
Jei taikytina, išorės ekspertams ir rangovams, padedantiems Tarnybai atlikti vertinimus, gali 
būti suteikta prieiga prie asmens duomenų pagal principą „būtina žinoti“, jiems prieš tai 
pasirašius deklaraciją dėl konfidencialumo ir interesų konflikto nebuvimo. 
 
 
4. Kas gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami? 
 
Surinkti asmens duomenys bus tvarkomi konfidencialiai ir juos tvarkys tik įgalioti darbuotojai, 
vykdantys dotacijų skyrimo procedūras, įskaitant darbuotojus, atsakingus už finansinius 
reikalus, ir vokų atplėšimo bei vertinimo komitetų narius, išimtinai valdymo ir administravimo 
tikslais.  
Asmens duomenys saugomi saugiose IT taikomosiose programose pagal Tarnybos 
saugumo standartus. 
 
Kai kurie asmens duomenys taip pat atskleidžiami visuomenei pagal Reglamento (ES, 
Euratomas) 2018/1046 38 straipsnio reikalavimus skelbti informaciją apie dotacijų skyrimo 
procedūrų rezultatus. Atskleidžiama ši informacija: 
a) dotacijos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas); 
b) dotacijos gavėjo vieta, t. y.: 

i. gavėjo adresas, jei dotacijos gavėjas yra juridinis asmuo; 
ii. NUTS 2 lygio regionas, kai gavėjas yra fizinis asmuo 

c) teisiškai įsipareigota sumokėti suma; 
d) dotacijos pobūdis ir paskirtis. 
 
Siekiant pagerinti mūsų paslaugas ir įvertinti MVĮ fondo sėkmę, dotacijų skyrimo procedūros 
dalyviai kviečiami dalyvauti apklausose. Renkami tik jų e. pašto adresai ir atsakymai į 
apklausos klausimus. Anonimizuoti grįžtamosios informacijos tyrimo rezultatai gali būti 
skelbiami EUIPO interneto svetainėje. Daugiau informacijos rasite konkrečiame pareiškime 
apie privatumo apsaugą. 
 
Be to, gavus prašymą duomenys gali būti perduoti Tarnybos teisės patarėjams, Europos 
Audito Rūmams, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF), Tarnybos vidaus audito 
tarnybai, Europos Komisijai ir Teisingumo Teismui.  
 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Procurement_and_Grants_procedure_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Immediate_Feedback_and_other_surveys_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/data_protection/Immediate_Feedback_and_other_surveys_en.pdf
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Asmens duomenimis dalijamasi su nacionalinėmis IN tarnybomis siekiant informuoti, stebėti 
ir pranešti apie MVĮ fondo veiklą pagal Bendradarbiavimo susitarimo IV priedą. Perduodami 
tik tie duomenys, kurių būtinai reikia dotacijų skyrimo procedūrai valdyti ir oficialiems 
tyrimams ar auditui atlikti. Duomenys neperduodami už ES ir (arba) EEE ribų. 
 
Pareiškėjų ir atstovų asmens duomenimis bus dalijamasi su nacionalinėmis intelektinės 
nuosavybės tarnybomis ir Europos Komisija pagal kvietimą teikti paraiškas Nr. GR/001/22. 
 
 
5. Kaip užtikriname jūsų duomenų apsaugą? 
 
Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotume jūsų asmens 
duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto 
atskleidimo ar prieigos prie jų. 
 
Visi su naudotojų sąveikos valdymu susiję asmens duomenys tvarkomi naudojant integruotą 
ryšių su klientais valdymo programinę įrangą, kurioje iš kelių šaltinių kaupiama informacija 
apie klientus ir jų ryšius su Tarnyba. 
 
Tarnyba taip pat naudoja kitas sistemas (duomenų bazes), kuriose duomenys saugomi 
saugioje aplinkoje, laikantis Tarnyboje taikomų standartų, taip pat specialiuose 
elektroniniuose aplankuose, prie kurių prieiga suteikiama tik įgaliotiems asmenims. 
Atitinkamo lygmens prieigos teisės suteikiamos kiekvienu konkrečiu atveju tik minėtiems 
gavėjams. 
 
Duomenų bazė apsaugota slaptažodžiu, kuris įvedamas naudojantis vieno prisijungimo 
sistema ir yra automatiškai susietas su naudotojo identifikavimo kodu. E. įrašai laikomi 
saugiai, užtikrinant juose esančių duomenų konfidencialumą ir privatumą. 
 
Visi asmenys, kurie bet kuriuo etapu tvarko asmens duomenis naudotojų sąveikos valdymo 
tikslais, pasirašo konfidencialumo deklaraciją, kuri laikoma procedūros aplanke. 
 
 
6. Kaip galiu susipažinti su informacija apie save ir prireikus ją ištaisyti? Kaip galiu 

gauti savo duomenis? Kaip galiu prašyti ištrinti savo asmens duomenis, apriboti 
duomenų tvarkymą arba su juo nesutikti? 

 
Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ir gauti, taip pat 
apriboti asmens duomenų tvarkymą ir su juo nesutikti, kaip nustatyta Reglamento (ES) 
2018/1725 17–24 straipsniuose. 
 
Jei norite patikrinti, kokius jūsų asmens duomenis saugo duomenų valdytojas ir (arba) juos 
pakeisti, pataisyti ar ištrinti, su aiškiu rašytiniu prašymu kreipkitės į įgaliotąjį duomenų 
valdytoją – Klientų departamento direktorių. Visi prašymai ištaisyti jūsų asmens duomenis 
bus vertinami atsižvelgiant į duomenų apsaugos reikalavimus. 
 
Tačiau teisė susipažinti su dokumentais ir juos ištaisyti gali būti ribojama iki paraiškų 
dalyvauti konkurse priėmimo termino, kai Tarnybos ir pareiškėjo ryšiai yra draudžiami 
(išskyrus išimtis dėl paaiškinimų ar administracinių klaidų ištaisymo). Teisė reikalauti ištaisyti 
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duomenis ribojama pasibaigus prašymų dalyvauti priėmimo terminui, kaip nustatyta 
Reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 169 straipsnyje. 
 
Į jūsų prašymą bus atsakyta nedelsiant ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo prašymo 
gavimo dienos. Tačiau pagal Reglamento (ES) 2018/1725 14 straipsnio 3 dalį šis terminas 
prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. 
Tarnyba apie tokį pratęsimą praneša per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos ir kartu nurodo 
termino atidėjimo priežastis. 
 
 
7. Kokie yra jūsų duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai? 
 
Asmens duomenys tvarkomi pagal: 
 
Reglamento (ES) 2018/1725 5 straipsnio 1 dalies a punktą, kuriame nurodyta, kad „tvarkyti 
duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant 
Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus“, Reglamento (ES) 
2018/1725 5 straipsnio 1 dalies b punktą, kuriame nurodyta, kad „tvarkyti duomenis būtina, 
kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė“, ir Reglamento (ES) 
2018/1725 5 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame nurodyta, kad „tvarkyti duomenis būtina 
siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų 
duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį“. 
 
Tinkamumo patikrų ir vykdymo tikslais duomenys tvarkomi pagal 5 straipsnio 1 dalies 
a punktą. 
 
Siekiant gauti grįžtamąją informaciją apie paslaugą, įskaitant pasitenkinimo lygius, ir 
propaguoti MVĮ fondą, tvarkomi duomenys pagal 5 straipsnio 1 dalies d punktą. 
 
Kompensavimo tikslais duomenys tvarkomi pagal 5 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus, kaip 
aprašyta viešųjų pirkimų ir ankstesniųjų duomenų apsaugos dokumentuose. 
 
 
Asmens duomenys renkami ir tvarkomi pagal šį (-iuos) teisinį (-ius) dokumentą (-us): 
 

• 2019 m. liepos 10 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos Biudžeto 
komiteto reglamentą Nr. BC-1-19, kuriuo nustatomos Tarnybai taikomos finansinės 
nuostatos (toliau – EUIPO Finansų reglamentas); 

• 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 
2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš 
dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) 
Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) 
Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas 
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 (toliau – Finansinis reglamentas). 

• sprendimą dėl dotacijos. 

• Kvietimas teikti paraiškas 
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8. Kiek laiko saugome jūsų duomenis? 
 
Jei dotacija skiriama, byloms taikomas ne ilgesnis kaip 7 metų administracinio saugojimo 
laikotarpis nuo sprendimo dėl dotacijos pasirašymo, laikantis Tarnybos saugojimo politikos 
ir finansinių bylų tvarkaraščio. Nepatenkintų paraiškų bylų saugojimo laikotarpis trunka iki 
5 metų. 
 
Asmens duomenys, susiję su juridiniais asmenimis, kurių oficialiame pavadinime nurodytas 
vienas ar keli fiziniai asmenys, paskelbti Tarnybos interneto svetainėje abiem procedūroms, 
pašalinami praėjus 2 metams nuo finansinių metų, kuriais buvo skirtos lėšos, pabaigos. 
 
 
9. Kontaktinė informacija 
 
Jeigu turite užklausų ir (arba) klausimų apie savo asmens duomenų tvarkymą, siųskite juos 
duomenų valdytojui – Vartotojų departamento direktoriui: 
DPOexternalusers@euipo.europa.eu. 
 
Taip pat galite kreiptis į EUIPO duomenų apsaugos pareigūną: 
DataProtectionOfficer@euipo.europa.eu. 
 
 
Skundų pateikimo būdai 
 
Jei duomenų valdytojas ir (arba) duomenų apsaugos pareigūnas tinkamai neatsako į jūsų 

prašymą, galite paduoti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui e. paštu: 

edps@edps.europa.eu. 
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