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-

ESIS tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 131 1 str. „Intensyvi priežiūra“; Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-863 „Dėl intensyvios priežiūros vykdymo ir
kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 2 p. ir šiuo įsakymu patvirtintų Intensyvios priežiūros vykdymo ir
kontrolės taisyklių 2 p.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
✔ tvarkyti įtariamojo asmens duomenis siekiant užtikrinti kardomosios priemonės – intensyvios
priežiūros įgyvendinimą;
✔ užtikrinti tinkamą ESIS naudotojų tapatybės nustatymą.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Ikiteisminį tyrimą
Anketiniai duomenys: vardas, pavardė, telefono
Netvarkomi
atliekantis pareigūnas
numeris, el. pašto adresas, įstaiga.
Įtariamasis
Anketiniai duomenys: identifikacinis kodas, vardas, Duomenys, susiję su
pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kardomosios priemonės
telefono ryšio numeris;
skyrimu
Priskyrimo prie įtariamųjų grupės duomenys;
Priskyrimo tam tikrai geografinei zonai duomenys;
Priskirtų elektroninių stebėjimo įrenginių duomenys;
Priskirti aliarmo duomenys;
Su navigacine įranga susiję įtariamojo duomenys;
Su pranešimų siuntimu įtariamajam susiję duomenys.
ESIS naudotojas
Anketiniai duomenys: vardas, pavardė, įstaigos
Netvarkomi
pavadinimas, kodas, pareigos;
Naudotojo veiksmų auditavimo duomenys: laikas,
interneto protokolo adresas, atlikti duomenų
tvarkymo veiksmai, duomenų tvarkymo veiksmų
tipas.
Detalus duomenų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/155ba6e0c4de11e583a295d9366c7ab3
Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenų gavėjų kategorijos
Teikimo tikslas
Ikiteisminio tyrimo įstaigos
Prokuratūros
Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti
Teismai
Kitos valstybės institucijos
Kiti subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintys teisę gauti atitinkamus asmens duomenis
Duomenų saugojimo terminas

ESIS duomenų bazėje: kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – galiojimo laikotarpiu;
ESIS duomenų bazės archyve: Baudžiamųjų bylų, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas, saugojimo
terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 12 d. įsakymu
Nr. 1V-68 „Dėl Nutrauktų baudžiamųjų bylų ir baudžiamųjų bylų, kuriose nutrauktas ikiteisminis tyrimas,
saugojimo, naudojimo ir naikinimo instrukcijos bei Baudžiamųjų bylų, kuriose nutrauktas ikiteisminis
tyrimas, saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, ir Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo
terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos policijos generalinio komisaro 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr.
5-V-923 „Dėl Policijos įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais
terminais nuo duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos.

