POLICIJOS LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS INFORMACINĖ SISTEMA (PLVIS)
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
Apskričių vyriausieji policijos komisariatai
Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras
Lietuvos kriminalinės policijos biuras
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
PLVIS tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 2 ir 5 p.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
✔ administracinių paslaugų, susijusių su policijos licencijuojama veikla, teikimas, pranešimų ir
prašymų apskaita ir jų vykdymo kontrolė, PLVIS naudotojų identifikavimas ir kontrolė.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Ginklą išbandęs
Ginklą išbandžiusio pareigūno anketiniai duomenys: Netvarkomi
pareigūnas
vardas, pavardė.
Fizinis asmuo, kuriam
Fizinio asmens identifikavimo duomenys: vardas,
Netvarkomi
išduotas leidimas
pavardė, asmens kodas, lytis, gimimo data, gimimo
vieta, pilietybė, gyvenamoji vieta, mobiliojo telefono
numeris,el. paštas, nuotrauka;
Leidimo nešiotis ginklus duomenys;
Leidimo laikyti (nešiotis) ginklus duomenys;
Leidimo laikyti ginklus duomenys;
Leidimo įsigyti ginklus duomenys;
Neterminuoto leidimo įsigyti ir laikyti (nešiotis)
ginklus duomenys;
Leidimo laikyti civilines pirotechnikos priemones
konkrečiose patalpose duomenys;
Leidimo eksploatuoti tirą (šaudyklą) duomenys;
Licencijos duomenys;
Leidimo vežti tranzitu, eksportuoti (išvežti),
importuoti (įvežti) civilines pirotechnikos priemones
duomenys;
Išankstinio sutikimo vežti ginklus duomenys;
Leidimo eksportuoti arba importuoti ginklus
duomenys;
Leidimo vežti ginklus tranzitu duomenys;
Leidimo įvežti (išvežti) ginklus duomenys;
Leidimo vežti ginklus duomenys;
Europos šaunamojo ginklo leidimo duomenys;
Kursų baigimo ir egzamino išlaikymo duomenys;
Leidimo parduoti (perdirbti) ginklą duomenys.

Juridinio asmens
darbuotojas

Juridinio asmens darbuotojo identifikavimo
Netvarkomi
duomenys: vardas, pavardė, darbovietė, pareigos,
darbo laikas.
Apsaugos darbuotojas
Apsaugos darbuotojo anketiniai duomenys: vardas,
Netvarkomi
pavardė, asmens kodas, darbovietė;
Apsaugos darbuotojo pažymėjimo duomenys.
Sprendimą suformavęs
Sprendimą suformavusio pareigūno anketiniai
Netvarkomi
pareigūnas
duomenys: vardas, pavardė.
Sprendimą patvirtinęs
Sprendimą patvirtinusio pareigūno anketiniai
Netvarkomi
pareigūnas
duomenys: vardas, pavardė.
Fizinis asmuo, kuris
Fizinio asmens identifikavimo duomenys;
Duomenys apie
kreipėsi į policiją dėl
Pateikto prašymo duomenys;
apkaltinamuosius
PLVIS elektroninės
Duomenys iš Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
nuosprendžius ir
administracinės paslaugos registro nepriekaištingos reputacijos vertinimo
nusikalstamas veikas
suteikimo, arba ginklo
tikslais;
savininkas
Duomenys iš Administracinių nusižengimų registro
nepriekaištingos reputacijos vertinimo tikslais;
Duomenys iš Ieškomų ginklų registro;
Duomenys iš Prevencinių poveikio priemonių
taikymo registro apie ginklų savininkams paskelbtas ir
nutrauktas nacionalines paieškas;
Duomenys iš Policijos registruojamų įvykių registro
apie įvykius, susijusius su ginklų savininkais, kai yra
panaudojami ginklai, taip pat kai įvykis kelia grėsmę
kitų asmenų arba savo gyvybei ar sveikatai,
nuosavybei, viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui;
Duomenys iš Ginklų registro apie ginklo savininkui ar
ginklo savininko konkrečiam ginklui taikomą laikiną
(-us) ar nuolatinį (-ius) areštą (-us);
Duomenys iš Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir
nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro apie
įvykius, susijusius su ginklų savininkais;
Duomenys iš Lietuvos Respublikos gyventojų
registro;
Duomenys iš Adresų registro apie fizinių ir juridinių
asmenų, vykdančių civilinėje apyvartoje esančių
ginklų ir pirotechnikos priemonių apyvartą, adresus.
Detalus duomenų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b1973800ccb211e4aaa0e90fce879681/asr
Duomenų šaltiniai
Duomenų teikėjai
Duomenų teikimo šaltinis
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie kreipėsi į policiją
Fiziniai ir juridiniai asmenys
dėl PLVIS elektroninės administracinės paslaugos
Ieškomų ginklų registras;
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras;
vidaus reikalų ministerijos
Policijos registruojamų įvykių registras.
Administracinių nusižengimų registras;
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras;
Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
bejėgių asmenų žinybinis registras;
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Ginklų registras;
Lietuvos nacionalinė antrosios kartos Šengeno
informacinė sistema.
VĮ Registrų centras
Lietuvos Respublikos adresų registras;
Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registras;

Juridinių asmenų registras;
Lietuvos Respublikos gyventojų registras.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos
Respublikos finansų ministerijos Mokesčių apskaitos
informacinė sistema
Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenų gavėjų kategorijos
Teikimo tikslas
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos
VĮ Registrų centras
Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos
Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti
finansų ministerijos
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos
pagrindinės institucijos
Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigos
Kiti subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintys teisę gauti atitinkamus asmens duomenis
Duomenų saugojimo terminas
PLVIS duomenų bazėje: iki ginklo išregistravimo momento, darbuotojo atleidimo dienos, atitinkamo
leidimo panaikinimo dienos, atitinkamo dokumento galiojimo pabaigos datos, 5 metus nuo duomenų gavimo
ar dokumento įkėlimo
PLVIS duomenų bazės archyve: 30 metų nuo PLVIS duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos.

