IEŠKOMŲ GINKLŲ REGISTRAS (IGR)
Asmens duomenų valdytojas
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pašto adresas:
Telefono ryšio numeris: Elektroninio pašto
Saltoniškių g. 19, 08105 8 700 60000
adresas:
Vilnius
info@policija.lt

Kitos ryšių priemonės:
http://policija.lrv.lt/

Asmens duomenų tvarkytojai
Policijos įstaigos
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Duomenų apsaugos pareigūnas
Andrius Liutkevičius
Pašto adresas:
Telefono ryšio numeris: Elektroninio pašto
Kitos ryšių priemonės:
Saltoniškių g. 19, 08105 (8-5) 271 97 20
adresas:
Vilnius
dap@policija.lt
IGR tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 4 ir 5 p.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
✔ užtikrinti efektyvią nusikalstamų veikų, administracinių nusižengimų ir kitų teisės pažeidimų,
susijusių su ieškomais ir rastais ginklais, atskleidimą, tyrimą ir prevenciją, taip pat su tokiomis
nusikalstamomis veikomis, administraciniais nusižengimais ir kitais teisės pažeidimais susijusių
asmenų, įvykių, vietų ir kitų faktų apskaitą, būtiną šioms funkcijoms tinkamai atlikti;
✔ sudaryti sąlygas vykdyti ieškomų ginklų paiešką, nesusijusią su asmenų nusikalstamomis veikomis,
administraciniais nusižengimais ir kitais teisės pažeidimais.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Ginklo savininkas,
Ginklo savininko, naudotojo anketiniai duomenys:
Duomenys, susiję su
naudotojas
vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data,
ikiteisminiu tyrimu
pilietybė, lytis, gyvenamoji vieta, asmens kategorija
(ginklo savininkas, ginklo naudotojas);
Ginklo duomenys;
Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus duomenys;
Tyrimo duomenys.
Apie įvykį pranešęs
Apie įvykį pranešusio asmens anketiniai duomenys: Netvarkomi
asmuo
pranešėjo statusas (ginklo savininkas, ginklo
naudotojas, teisėsaugos pareigūnas, kitas asmuo),
vardas, pavardė, gimimo data, pareigos, jeigu asmuo
yra teisėsaugos institucijos pareigūnas arba įmonės,
įstaigos ar organizacijos atstovas, kai įvykis yra
susijęs su įmone, įstaiga arba organizacija, telefono
ryšio numeris, el. paštas, gyvenamoji vieta.
Ginklą praradęs, radęs
Ginklą praradusio, radusio asmens anketiniai
Duomenys, susiję su
asmuo
duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas,
ikiteisminiu tyrimu
gyvenamoji vieta, asmens kategorija (ginklo
savininkas, ginklo naudotojas, teisėsaugos
pareigūnas, kitas asmuo), pareigos, jeigu asmuo yra
teisėsaugos institucijos pareigūnas arba įmonės,
įstaigos ar organizacijos atstovas, kai įvykis yra
susijęs su įmone, įstaiga arba organizacija;
Radimo duomenys;
Tyrimo duomenys.
Tyrimą atliekantis, baigęs Tyrimą atliekančio, baigusio pareigūno anketiniai
Netvarkomi

pareigūnas

duomenys: vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio
numeris, el. paštas.
Detalus duomenų sąrašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.276321/asr
Duomenų teikėjai
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie yra ginklų savininkai ar ginklų naudotojai, pateikę pareiškimus arba
pranešimus dėl pavogtų, pasisavintų arba dingusių ginklų, teikiantys informaciją, susijusią su IGR objektais
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nėra ginklų savininkai, pateikę pareiškimus arba pranešimus dėl rastų
ginklų, teikiantys informaciją, susijusią su IGR objektais
Ikiteisminio tyrimo įstaigos, atliekančios tyrimą, susijusį su ginklais (baudžiamoji, asmens paieškos, asmens
tapatybės nustatymo bylos)
Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenų gavėjų kategorijos
Teikimo tikslas
Ikiteisminio tyrimo įstaigos
Prokuratūros
Teismai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti
įsteigtos įstaigos
Įstaigos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Kitos valstybės institucijos
Tarptautinės Europolo, Interpolo ir kitos teisėsaugos
Jų tiesioginėms funkcijoms atlikti
institucijos
Kiti subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintys teisę gauti atitinkamus asmens duomenis
Duomenų saugojimo terminas
IGR objektai išregistruojami nedelsiant, gavus pranešimą, pareiškimą, tarnybinį pranešimą ar nutarimą apie
objektų paieškos nutraukimą. Išregistruotų IGR objektų duomenys iš karto perkeliami į IGR duomenų bazės
archyvą.
Duomenys IGR duomenų bazės archyve saugomi 75 metus nuo tų kalendorinių metų, kuriais duomenys
buvo įrašyti į IGR, pabaigos.

