IEŠKOMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRAS (ITPR)
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
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jos padaliniai
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų 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
ITPR tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 4 ir 5 p.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
✔ identifikuoti asmenis, padariusius nusikalstamas veikas ar administracinius nusižengimus, susijusius
su ieškomomis transporto priemonėmis;
✔ siekti rasti ir identifikuoti ITPR objektus pagal asmenų pateiktą informaciją;
✔ suteikti tinkamą policijos pagalbą besikreipiantiems į policiją asmenims;
✔ teisės aktų nustatyta tvarka taikyti atsakomybę asmenims, pažeidusiems įstatymą;
✔ vykdyti ITPR naudotojų identifikaciją, jų priežiūrą ir kontrolę, vykdyti atliktų duomenų, įskaitant
asmens duomenis, apdorojimo veiksmų teisėtumo auditą;
✔ lyginti ITPR esančius asmens duomenis su ITPR duomenų teikėjų teikiamais duomenimis ir juos
analizuoti;
✔ vykdyti asmenų pranešimų ir prašymų apskaitą;
✔ priimti sprendimą dėl asmens pranešimo ar prašymo ir vykdyti jo kontrolę.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Transporto priemonių
Transporto priemonių savininkų ir valdytojų
Duomenys, susiję su
savininkai ir valdytojai
anketiniai duomenys: asmens statusas (transporto
ikiteisminiu tyrimu
priemonės savininkas, naudotojas), vardas, pavardė,
asmens kodas, lytis, gimimo data, deklaruota
gyvenamoji vieta, jei neturi gyvenamosios vietos –
savivaldybė, pilietybė;
Duomenys apie vairuotojo pažymėjimą;
Duomenys apie ieškomą transporto priemonę;
Tyrimo duomenys.
Asmuo, atsakingas už
Asmens, atsakingo už tyrimą, paieškos paskelbimą ir Netvarkomi
tyrimą, paieškos
nutraukimą, anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
paskelbimą ir nutraukimą pareigos, telefono ryšio numeris.
Detalus duomenų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DC31C0805979/asr
Duomenų teikėjai
Fiziniai ir juridiniai asmenys, transporto priemonių savininkai ir valdytojai, pateikę pareiškimus arba
pranešimus dėl pavogtos, pasisavintos arba dingusios transporto priemonės, taip pat teikiantys reikšmingą
informaciją, susijusią su ITPR objektais
Fiziniai ir juridiniai asmenys, nesantys transporto priemonių savininkai ir valdytojai, pateikę pareiškimus

arba pranešimus dėl rastų transporto priemonių, teikiantys informaciją, susijusią su ITPR objektais
Ikiteisminio tyrimo įstaigos, atliekančios tyrimą, susijusį su ITPR objektais (baudžiamosios,
administracinės bylos)
Valstybės įmonė „Regitra“, kai praradus ar dingus transporto priemonės valstybinio numerio ženklui
Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre užregistruojamas transporto priemonės valstybinio
numerio praradimo ar dingimo faktas
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
ITPR objektai išregistruojami nedelsiant, gavus pranešimą, pareiškimą, tarnybinį pranešimą ar nutarimą
apie objektų paieškos nutraukimą ir tyrimo pabaigą. Visi išregistruoto objekto duomenys iš karto perkeliami
į ITPR duomenų bazės archyvą.
Paskelbus objekto paiešką, nacionalinės sistemos ir N. SIS II duomenys ITPR saugomi ne ilgiau, negu jų
reikia tiems tikslams, kuriems jie buvo įvesti, pasiekti, bet ne ilgiau nei dešimt metų. Pasibaigus šiam
terminui, paieška nacionalinėje sistemoje gali būti pratęsta.
Duomenys ITPR duomenų bazės archyve saugomi 15 metų nuo duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos.

