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PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
Privatumo politikos
1 priedas

Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma

________________________________________________________________________________________________
(duomenų subjekto vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, kiti duomenys duomenų subjekto tapatybei

nustatyti)
_______________________________________________________________________________________________

(duomenų subjekto kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas)
_______________________________________________________________________________________________

(atstovo vardas, pavardė, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas)
________________________________________________________________________________________________

(atstovo kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti (adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas)
________________________________________________________________________________________________

(atstovavimo pagrindas (įgaliojimus patvirtinančio dokumento data ir numeris)1

Kalėjimų departamentui
Prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

PRAŠYMAS
DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS (-IŲ) ĮGYVENDINIMO

____________
(data)

_______________
(vieta)

1. Prašau įgyvendinti šią (šias) mano, kaip duomenų subjekto, teisę (-es)
(tinkamą langelį pažymėkite x):

 Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą

 Teisę susipažinti su duomenimis

 Teisę reikalauti ištaisyti duomenis

 Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisę būti pamirštam“)

 Teisę apriboti duomenų tvarkymą

 Teisę į duomenų perkeliamumą

 Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu

 Teisę  reikalauti,  kad  nebūtų  taikomas  tik  automatizuotu  duomenų  tvarkymu,  įskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas

1 Jeigu  prašymą pateikia  duomenų subjekto  atstovas,  kartu  turi  būti  pridedamas  atstovo įgaliojimus  patvirtinantis
dokumentas. 



2

2. Nurodykite, ko konkrečiai prašote, ir pateikite kuo daugiau informacijos, kuri leistų
tinkamai  įgyvendinti  Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui,  jeigu  norite  gauti  asmens  duomenų kopiją,
nurodykite, kokių konkrečiai duomenų kopiją (pavyzdžiui, 2018 m. x mėn. x d. elektroninio pašto
laiško kopiją, 2018 m. x mėn. x d. vaizdo įrašą (x val. x min. – x val. x min.) pageidaujate gauti;
jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs;
jeigu  nesutinkate,  kad  būtų  tvarkomi  Jūsų  asmens  duomenys,  pateikite  argumentus,  kuriais
grindžiate  savo nesutikimą,  ir  nurodykite,  dėl  kurio konkretaus  duomenų tvarkymo nesutinkate;
jeigu  kreipiatės  dėl  teisės  į  duomenų perkeliamumą įgyvendinimo,  nurodykite,  kokius  duomenis
norite perkelti, taip pat ar pageidaujate juos perkelti į savo įrenginį, ar kitam duomenų valdytojui
(nurodykite kokiam):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.

PRIDEDAMA2:
1. _________________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________________.

                          _____________________________              ______________________________
                                                               (parašas)                                                    (vardas, pavardė)

2 Jeigu  prašymas  siunčiamas  paštu,  prie  prašymo  pridedama  asmens  tapatybę  patvirtinančio  dokumento  kopija,
patvirtinta notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu  kreipiamasi  dėl  netikslių  duomenų  ištaisymo,  kai  įmanoma,  pateikiamos  tikslius  duomenis  patvirtinančių
dokumentų kopijos; siunčiamos paštu kopijos turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka.

Jeigu  duomenų  subjekto  asmens  duomenys  (vardas,  pavardė)  yra  pasikeitę,  kartu  pateikiamos  dokumentų,
patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; siunčiamos paštu kopijos turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų
nustatyta tvarka.



PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus
2022 m.   d.
įsakymu Nr. 

PRIVATUMO POLITIKA KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Kalėjimų departamentas  prie  Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerijos  (toliau  –
Kalėjimų departamentas) gerbia duomenų subjekto teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą. Ši
Privatumo  politika  taikoma  asmens  duomenų  tvarkymui,  kai  asmenys  kreipiasi  į  Kalėjimų
departamentą per interneto svetainę www.kaldep.lt ir paaiškina, kaip ir kodėl Kalėjimų departamentas
tvarko duomenų subjekto asmens duomenis.

2. Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (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) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679); Lietuvos Respublikos asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymu; Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – Įstatymas). 

3. Pagrindinės Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
3.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė

yra  žinoma  arba  gali  būti  tiesiogiai  arba  netiesiogiai  nustatyta  pasinaudojant  asmens  duomenimis,
tokiais  kaip  vardas,  pavardė,  asmens  kodas,  adresas,  elektroninio  pašto  adresas,  interneto
identifikatorius ir kt.;  

3.2. Duomenų subjektas – paslaugų, teikiamų per interneto svetaines, naudotojas, interneto
svetainių  lankytojas  ar  kitas  fizinis  asmuo,  kurio  tapatybė  yra  žinoma  arba  gali  būti  tiesiogiai  ar
netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis;  

3.3. Duomenų valdytojas – Kalėjimų departamentas, juridinio asmens kodas 288697120,
veikiantis adresu: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, el. p. kaldep@kaldep.lt;

3.4.  Tvarkymas  –  bet  koks  su  asmens  duomenimis  atliekamas  veiksmas  ar  veiksmų
rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

II. PAGRINDINIAI PRINCIPAI

4. Kalėjimų departamentas  asmens duomenis renka ir  toliau  tvarko laikydamasis  teisės
aktų reikalavimų ir tik tada, kai tai yra būtina jo nustatytiems konkretiems tikslams.  

5. Kalėjimų departamentas asmens duomenis tvarko tik tais tikslais,  dėl kurių jie buvo
surinkti, ir tik tiek, kiek jų reikia konkrečiu atveju.  

6. Kalėjimų departamentas tvarko tikslius asmens duomenis. Jeigu Kalėjimų departamente
tvarkant asmens duomenis buvo suklysta ar dėl kitų priežasčių šie duomenys yra netikslūs, asmens
duomenys yra ištaisomi, o jei tai neįmanoma, netikslūs duomenys yra sunaikinami. 

7.  Informacija  apie duomenų subjektą  saugoma tik  tol,  kol ji  Kalėjimų departamentui
būtina, arba tiek, kiek ją saugoti įpareigoja teisės aktai. 

8.  Kalėjimų  departamentui  svarbus  pasitikėjimas,  todėl  jis  užtikrina  tvarkomų  asmens
duomenų saugumą, jų neatskleidžia asmenims, kurie neturi teisės tokią informaciją gauti.

mailto:kaldep@kaldep.lt


III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
9.  Kalėjimų  departamentas,  kaip  duomenų  valdytojas,  renka  ir  toliau  tvarko  duomenų

subjekto  asmens  duomenis,  kai  duomenų  subjektas  naudojasi  Kalėjimų  departamento  valdomos
internetinės  svetainės  paslaugomis,  šiais  tikslais,  priklausomai  nuo  to,  kokia  paslauga  duomenų
subjektas naudojasi:

9.1.  Tam,  kad išnagrinėtų  duomenų subjekto  pateiktus  skundus ir  prašymus,  Kalėjimų
departamentas  tvarko  duomenų  subjekto  vardą,  pavardę,  gyvenamąją  vietą  ir  (arba)  adresą  arba
juridinio  asmens  pavadinimą  ir  buveinės  adresą,  kontaktinius  duomenis  (telefono  numerį  ir  (arba)
elektroninio pašto adresą), parašą ir (arba) el. parašą (el. prašymo pateikimo atveju), prašymo ar skundo
duomenis (dokumento datą ir numerį), prašyme ar skunde nurodytą informaciją, nagrinėjimo rezultatą,
nagrinėjimo metu gautą informaciją, Kalėjimų departamento atsakymo turinį, kartu su skundu, prašymu
duomenų  subjekto  pateiktus  dokumentus  ar  jų  kopijas,  kitus  prašyme,  skunde  pateiktus  asmens
duomenis,  kuriuos  pateikia  duomenų  subjektas  ir  (arba)  kuriuos  tvarkyti  šiuo  asmens  duomenų
tvarkymo tikslu Kalėjimų departamentą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.

9.2. Tam, kad sudarytų duomenų subjektui sąlygas susisiekti su Kalėjimų departamento
darbuotojais,  Kalėjimų departamentas  tvarko duomenų subjekto  pateikiamus  duomenis,  tokius  kaip
vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, klausimo esmę.

9.3.  Tam,  kad  galėtų  duomenų  subjektą  informuoti  ir  konsultuoti  bausmių  vykdymo,
Kalėjimų departamento kompetencijos klausimais, Kalėjimų departamentas tvarko duomenų subjekto
vardą, pavardę, adresą arba kitus kontaktinius duomenis (telefono numerį ir (arba) elektroninio pašto
adresą), pagal kuriuos pageidauja gauti atsakymą, parašą ir (arba) el. parašą (el. prašymo pateikimo
atveju), taip pat kokią informaciją ar dokumentą pageidauja gauti.

9.4.  Tam,  kad  išduotų  duomenų  subjektui  pažymą  apie  buvusį  darbą  Kalėjimų
departamente,  Kalėjimų  departamentas  tvarko  duomenų  subjekto  vardą,  pavardę,  gimimo  datą,
kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą), laikotarpį,
už kurį prašoma pateikti pažymą, įstaigą, kuriai dokumentas turi būti siunčiamas, duomenų subjekto
darbo Kalėjimų departamente laikotarpius ir eitas pareigas.

9.5.  Tam,  kad  sudarytų  sąlygas  duomenų  subjektui  patogiau  naudotis  Kalėjimų
departamento  teikiamomis  paslaugomis,  gauti  informaciją  apie  duomenų  subjekto  kreipimosi
nagrinėjimo eigą,  Kalėjimų departamentas  tvarko duomenų subjekto pateiktus  duomenis – vardą ir
pavardę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti (adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą),
informaciją apie duomenų subjektui teikiamas paslaugas.

9.6.  Tam,  kad  tvarkytų  raštvedybą  ir  valdytų  dokumentus,  Kalėjimų  departamentas
registruoja duomenų subjekto kreipimąsi  ir  tvarko  duomenų subjekto vardą,  pavardę,  kontaktinius
duomenis  ryšiui  palaikyti  (adresą,  telefono  numerį,  elektroninio  pašto  adresą),  skundo,  prašymo,
kreipimosi datą, numerį ir turinį,  duomenų subjekto kreipimosi registravimo Kalėjimų departamente
datą ir numerį, Kalėjimų departamento atsakymo datą, numerį ir turinį.

9.7.  Tam,  kad  sužinotų  duomenų  subjekto  įvertinimą  apie  Kalėjimų  departamento
teikiamas  paslaugas,  Kalėjimų  departamentas  tvarko  duomenų  subjekto  IP  adresą,  įvertinimo
duomenis.  

10. Kalėjimų departamentas gautus duomenų subjekto asmens duomenis gali tvarkyti ir
kitais tikslais, jeigu tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus,
apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir apsaugoti teisėtus Kalėjimų departamento interesus.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO SĄLYGOS

11. Kalėjimų departamentas asmens duomenis tvarko:  
11.1. vykdydamas Kalėjimų departamentui taikomas teisines prievoles;  
11.2. vykdydamas Kalėjimų departamentui pavestas užduotis viešojo intereso labui;  



11.3.  duomenų subjekto sutikimu;
11.4. siekdamas teisėtų Kalėjimų departamento arba trečiosios šalies interesų.
12.  Kalėjimų  departamentas  pirmiau  nurodytais  tikslais  duomenų  subjekto  specialios

kategorijos  asmens duomenų nerenka,  tačiau  juos  gali  tvarkyti,  jeigu  duomenų subjektas  pats  juos
pateikia  Kalėjimų  departamentui.  Tvarkydamas  specialios  kategorijos  duomenų  subjekto  asmens
duomenis, Kalėjimų departamentas gali remtis šiomis asmens duomenų tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

12.1. duomenų subjektui aiškiai sutikus, kad tokie asmens duomenys būtų tvarkomi;
12.2.  kai  tvarkyti  duomenis  būtina  siekiant  pareikšti,  vykdyti  arba  apginti  teisinius

reikalavimus;
12.3. kai tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
12.4. kai tvarkyti duomenis būtina archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių

ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais.

V. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

13.  Duomenų  subjekto  asmens  duomenis  Kalėjimų  departamentas  gauna  tiesiogiai  iš
duomenų subjekto, duomenų subjektui teikiant skundą, prašymą ar pranešimą ar naudojantis kitomis
paslaugomis.

14. Duomenų subjekto asmens duomenis Kalėjimų departamentas gali gauti iš duomenų
subjekto  atstovo,  jeigu  į  jį  dėl  paslaugų  duomenų  subjektui  teikimo  kreipiasi  duomenų  subjekto
atstovas.

15. Duomenų subjekto asmens duomenis Kalėjimų departamentas gali gauti iš valstybės,
savivaldos institucijų ar įstaigų, viešai prieinamų šaltinių ar kitų asmenų, kurie gali pateikti informaciją,
būtiną duomenų subjekto pateiktam skundui, prašymui ar kitokiam kreipimuisi išnagrinėti.  

16. Norėdami naudotis Kalėjimų departamento paslaugomis, duomenų subjektai privalės
Kalėjimų  departamentui  pateikti  savo  asmens  duomenis.  Nepateikus  asmens  duomenų,  Kalėjimų
departamentas teikti duomenų subjektui paslaugų negalės.

VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

17.  Pagal  teisės  aktuose  įtvirtintą  vieno  langelio  principą,  duomenų  subjekto  asmens
duomenis  Kalėjimų  departamentas  gali  perduoti  kitoms  valstybės  institucijoms  ar  įstaigoms,
kompetentingoms  nagrinėti duomenų  subjekto  atsiųstą  prašymą,  skundą  ar  pranešimą,  kai  juos
nagrinėti nepriklauso Kalėjimų departamento kompetencijai.

18. Kilus ginčui dėl Kalėjimų departamento priimto sprendimo, šiam ginčui išnagrinėti
duomenų subjekto asmens duomenys gali  būti teikiami teismams ar kitoms ginčus nagrinėjančioms
institucijoms.

19.  Asmens  duomenų  kitiems  tretiesiems  asmenims  Kalėjimų  departamentas  neteikia,
išskyrus atvejus, kai asmens duomenis teikti valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems
asmenims įpareigoja  įstatymai  ir  kiti  teisės  aktai  arba iškyla poreikis  ginti  Kalėjimų  departamento
interesus.

20.  Asmens  duomenis  Kalėjimų  departamentas  gali  atskleisti  duomenų tvarkytojams  –
Kalėjimų departamento pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto
svetainės informacijos tvarkymo ir priežiūros paslaugas teikiančioms bendrovėms, duomenų saugojimo
paslaugas  teikiančioms  įmonėms  ir  pan.).  Pasirinkti  paslaugų  teikėjai  asmens  duomenis  tvarko
Kalėjimų departamentas vardu ir tik pagal jo nurodymus.

21. Kalėjimų departamento interneto svetainėje įdiegta galimybė Kalėjimų departamento
skelbiama informacija pasidalyti socialiniuose tinkluose. Atsižvelgiant į tai,  duomenų subjekto, kaip
Kalėjimų departamento interneto svetainės vartotojo, duomenys gali būti prieinami šių socialinių tinklų



duomenų valdytojams. Kaip socialinių tinklų valdytojai tvarko asmens duomenis, su socialinių tinklų
duomenų  valdytojų  paskelbtomis  privatumo  politikomis  galima  susipažinti  čia:
https://www.facebook.com/about/privacy/previous, https://twitter.com/en/privacy,
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, https://policies.google.com/privacy.

22.  Kitais  nei  šioje  Privatumo  politikoje  nurodytais  atvejais,  Kalėjimų  departamentas
duomenų  subjekto  asmens  duomenų  kitiems  duomenų  valdytojams  į  trečiąsias  valstybes  ar
tarptautinėms organizacijoms, t. y. už Europos Sąjungos ribų, neperduoda, išskyrus atvejus, kai tai jį
daryti įpareigoja teisės aktai ar teismai.

VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR SAUGUMAMS

23. Kalėjimų departamentas duomenų subjekto asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei jie
yra būtini Kalėjimų departamento nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams.

24.  Duomenų  subjekto  asmens  duomenys,  nurodyti  dokumentuose,  saugomi  Kalėjimų
departamento dokumentacijos planuose nurodytais terminais, kurie nustatomi atsižvelgiant į Bendrųjų
dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d.
įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

25.  Asmens  duomenys,  surinkti  panaudojant  slapukus,  saugomi  slapukų  galiojimo
laikotarpiu.  

26. Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima
būtų atkurti, arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą Kalėjimų departamentui nustato
teisės aktai.

27.  Tvarkydamas  asmens  duomenis  Kalėjimų  departamentas  įgyvendina  reikiamas
organizacines  ir  technines  asmens  duomenų  saugumo  priemones,  siekdamas  apsaugoti  juos  nuo
atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo arba kitokio neteisėto tvarkymo.  

VIII. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

28. Teisės aktų nustatyta tvarka duomenų subjektas turi teisę:
28.1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; 
28.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją; 
28.3. reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis; 
28.4. reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą; 
28.5. reikalauti ištrinti asmens duomenis;  
28.6.  kai  asmens  duomenys  tvarkomi  sutikimo  pagrindu  –  savo  sutikimą  atšaukti  bet

kuriuo metu kreipiantis į Kalėjimų departamentą bet kuriais Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
Sutikimo  atšaukimas  nedaro  poveikio  sutikimu  pagrįsto  duomenų  tvarkymo,  atlikto  iki  sutikimo
atšaukimo, teisėtumui; 

28.7. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu; 
28.8. į asmens duomenų perkeliamumą.
29.  Kalėjimų  departamentas  duomenų  subjekto  teises  įgyvendina  Reglamente  (ES)

2016/679 nustatytomis sąlygomis ir apimtimi.
30. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti kreipdamasis į Kalėjimų departamentą

adresu: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius, el. p. kaldep@kaldep.lt. 
31.  Jeigu duomenų  subjektas  mano,  kad  buvo  pažeistos  duomenų  subjekto  teisės  ar

duomenų subjekto asmens duomenys Kalėjimų departamente tvarkomi neteisėtai, duomenų subjektas
turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius,
www.vdai.lrv.lt). Visais atvejais, prieš teikiant skundą, duomenų subjektas gali susisiekti su Kalėjimų
departamentu, kad kartu būtų galima rasti tinkamą sprendimą.

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/about/privacy/previous


32. Jeigu duomenų subjektas turi klausimų ar pasiūlymų, susijusių su asmens duomenų
tvarkymu, duomenų subjektas gali susisiekti su Kalėjimų departamentu pirmiau nurodytais kontaktais.

IX. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

33. Norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises dėl Privatumo politikoje
nurodyto asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektas turi pateikti Kalėjimų departamentui rašytinį
prašymą ir patvirtinti tapatybę.

34.  Prašyme  turi  būti  nurodyta  informacija,  kokią  iš  pirmiau  nurodytų  teisių  ir  kokia
apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

35. Asmens tapatybę galima patvirtinti šiais būdais:
35.1. pateikiant prašymą asmeniškai, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
35.2. pateikiant prašymą paštu, pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,

patvirtintą notaro ar kitu būdu teisės aktų nustatyta tvarka; 
35.3. pateikiant prašymą elektroniniu būdu, pasirašyti jį kvalifikuotu elektroniniu parašu

arba  suformuoti  jį  elektroninėmis  priemonėmis,  kurios  leidžia  užtikrinti  teksto  vientisumą  ir
nepakeičiamumą,  arba  kitu  būdu,  leidžiančiu  Kalėjimų  departamentui  įsitikinti  duomenų  subjekto
tapatybe.

36. Reikalavimas patvirtinti savo asmens tapatybę netaikomas, jeigu duomenų subjektas
kreipiasi dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14
straipsnius.

37. Jeigu Kalėjimų departamentui kils abejonių dėl duomenų subjekto arba jeigu duomenų
subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją Kalėjimų departamentas negalės nustatyti,  jis
gali  paprašyti  papildomos  informacijos,  reikalingos  duomenų  subjekto  tapatybei  vienareikšmiškai
patvirtinti.

38. Kreipdamasis į Kalėjimų departamentą, duomenų subjektas gali pateikti laisvos formos
arba pagal Kalėjimų departamento patvirtintos formos prašymą (1 priedas).

39. Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Kalėjimų departamentas
pateikia  informaciją,  kokių  veiksmų  ėmėsi  gavęs  prašymą.  Jeigu  prašymas  sudėtingas  ar  prašymų
pateikta ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių
prašymų  sudėtingumą  ir  skaičių.  Visais  atvejais  per  vieną  mėnesį  nuo  prašymo  gavimo  dienos
Kalėjimų departamentas informuoja duomenų subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodo jo priežastis.

40. Kalėjimų departamentas apie sprendimą prašymo neįgyvendinti informuoja duomenų
subjektą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šį sprendimą
galima  skųsti  Valstybinei  duomenų  apsaugos  inspekcijai  ir  pasinaudoti  kitomis  teisių  gynimo
priemonėmis.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41.  Privatumo  politika  peržiūrima  ir  atnaujinama  ne  rečiau  kaip  kartą  per  metus  arba
pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.

42. Jeigu, susipažinus su Privatumo politika, kilo klausimų ar domina kita informacija apie
Kalėjimų  departamento  atliekamą  asmens  duomenų  tvarkymą,  duomenų  subjektas  gali  kreiptis  į
Kalėjimų  departamentą  pirmiau  nurodytais  kontaktais  arba  į  Kalėjimų  departamento  duomenų
apsaugos pareigūną el. p. duomenu.apsauga@kaldep.lt.  
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