POLICIJOS ELEKTRONINIŲ PASLAUGŲ SISTEMA (PEPS)
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
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Teritorinės ir specializuotos policijos įstaigos
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
PEPS tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 1, 4 ir 5 p.
Viešojo administravimo tobulinimo tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 131
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
✔ asmens teisių ir teisėtų interesų gynimas;
✔ nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų prevencija, atskleidimas ir tyrimas;
✔ administracinių paslaugų teikimas;
✔ pranešimų ir prašymų apskaita ir jų vykdymo kontrolė.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Elektroninės policijos
Elektroninės policijos portalo paslaugos gavėjų
Netvarkomi
portalo paslaugos gavėjai anketiniai duomenys: fizinio asmens vardas, pavardė,
asmens kodas, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios
vietos adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio
pašto adresas);
Kiti techniniai duomenys, reikalingi tapatybės
nustatymo paslaugai atlikti: IP adresas, unikalus
įrenginio kodas, naudojamas algoritmas;
Registravimo duomenys;
Pranešimo duomenys;
Prašymo duomenys.
Pranešimo ir prašymo
Pranešimo ir prašymo vykdytojo (naudotojo)
Netvarkomi
vykdytojas (naudotojas) anketiniai duomenys: vardas, pavardė, pareigos,
telefono ryšio numeris.
Vaizdo stebėjimo kameros Vaizdo stebėjimo kameros savininko (valdytojo) ar jo Netvarkomi
savininkas (valdytojas) ar įgalioto atstovo anketiniai duomenys: fizinio asmens
jo įgaliotas atstovas
vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai
duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono
ryšio numeris, elektroninio pašto adresas);
Kiti techniniai duomenys, reikalingi tapatybės
nustatymo paslaugai atlikti: IP adresas, unikalus
įrenginio kodas, naudojamas algoritmas;
Prašymo duomenys;
Vaizdo stebėjimo kameros savininko (valdytojo) ar jo
įgalioto atstovo sutikimo dėl asmens duomenų
tvarkymo policijos įstaigoje duomenys.

Detalus duomenų sąrašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.350041/asr
Duomenų šaltiniai
Duomenų teikėjai
Duomenų teikimo šaltinis
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie
Viešojo administravimo institucijų informacinių
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos
sistemų interoperabilumo sistema
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Vidaus reikalų informacinė sistema
Policijos informacinės sistemos dokumentų
registracijos posistemis;
Policijos informacinės sistemos licencijuojamos
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
veiklos posistemis;
vidaus reikalų ministerijos
Policijos registruojamų įvykių registras;
Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių
registras.
Asmenys, kurie praneša apie nusikalstamas veikas ar administracinius teisės pažeidimus, dingusius
asmenis, numeruoto daikto vagystę ar praradimą, pateikia skundą dėl policijos pareigūnų veiksmų ar
neveikimo ir informuoja policijos įstaigas informacinėmis ir ryšių priemonėmis atsiųsdami kitokio
pobūdžio pranešimą, vertina policijos elektroninių paslaugų kokybę.
Asmenys, pateikę prašymus dėl licencijuojamos veiklos paslaugų.
Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenys teikiami subjektams, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintiems teisę gauti atitinkamus
asmens duomenis
Duomenų saugojimo terminas
3 metus nuo duomenų įrašymo dienos
Tais atvejais, kai pagal pateiktus duomenis registro objektas užregistruojamas Policijos registruojamų
įvykių, Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registruose ar Licencijuojamos veiklos
posistemyje, atsižvelgiant į šių registrų nuostatuose nustatytus duomenų saugojimo terminus, duomenys
PEPS saugomi, kol jie perkeliami į minėtų registrų ar Licencijuojamos veiklos posistemio archyvą.

