POLICIJOS REGISTRUOJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRAS (PRĮR)
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
PRĮR tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 2, 3 ir 5 p.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
✔ identifikuoti PRĮR objektus, kad būtų tinkamai suteikta policijos pagalba ar asmenims taikoma
atitinkama atsakomybė.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Pranešėjas
Pranešėjo anketiniai duomenys: pranešėjo statusas, Netvarkomi
vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, telefono
ryšio, iš kurio pranešta, numeris (jei pranešta
telefonu), pareigos (jei pranešėjas yra teisėsaugos
institucijos pareigūnas arba įmonės, įstaigos ar
organizacijos atstovas, kai įvykis yra susijęs su
įmone, įstaiga arba organizacija), įstaigos, kurios
atstovas pranešė apie įvykį, pavadinimas,
gyvenamosios vietos adresas;
Pranešimo duomenys.
Pareiškėjas
Pareiškėjo anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
Netvarkomi
asmens kodas, gimimo data, lytis, telefono ryšio
numeris, pilietybė, gyvenamoji vieta.
Pristatyti asmenys
Pristatytų asmenų anketiniai duomenys: vardas,
Netvarkomi
pavardė, asmens kodas, pilietybė;
Pristatymo ir išleidimo duomenys;
Duomenys apie girtumą.
Įvykyje dalyvavusios
Transporto priemonės savininko anketiniai duomenys: Netvarkomi
transporto priemonės
vardas, pavardė, asmens kodas;
savininkas
Duomenys apie įvykio aplinkybėse nurodytą
transporto priemonę.
Ginklo savininkas
Ginklo savininko anketiniai duomenys: vardas,
Netvarkomi
pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;
Ginklo duomenys.
Patikrinimo dalyviai
Dalyvio anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
Netvarkomi
gimimo data;
Su užregistruoto pranešimo tikrinimu susiję
duomenys;
Pareigūno anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
pareigos.

Informaciją apie įvykį
registravęs darbuotojas
Ikiteisminiame tyrime
dalyvaujantys asmenys

Darbuotojo anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
Netvarkomi
pareigos.
Ikiteisminio tyrimo bylos ar medžiagos duomenys;
Duomenys, susiję su
Nukentėjusiojo asmens anketiniai duomenys: vardas, ikiteisminiu tyrimu ir
pavardė, gimimo metai;
sveikata
Įtariamojo asmens anketiniai duomenys: vardas,
pavardė, gimimo metai;
Tyrėjo anketiniai duomenys: vardas, pavardė;
Ikiteisminio tyrimo patikrinimo duomenys;
Asmens medicininės kortelės duomenys: bendri
sveikatos duomenys, medicininės apžiūros duomenys.
Į policijos areštinę
Į policijos areštinę pristatytų ir uždarytų asmenų
Duomenys, susiję su
pristatyti ir uždaryti
anketiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, ikiteisminiu tyrimu
asmenys
lytis, gimimo data, pilietybė, gimimo vieta,
gyvenamoji vieta;
Veido atvaizdas;
Uždaryto į policijos areštinę asmens požymiai;
Asmens uždarymo į policijos areštinę duomenys;
Asmens išleidimo iš policijos areštinės duomenys;
Duomenys apie ankstesnius uždarymus ir paleidimus;
Duomenys apie asmens buvimą policijos areštinėje.
Į policijos areštinę
Į policijos areštinę nepriimtų asmenų anketiniai
Netvarkomi
nepriimti asmenys
duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas;
Duomenys apie asmens nepriėmimą į policijos
areštinę.
Detalus duomenų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2C42FA3E1C1D/asr
Duomenų teikėjai
Bendrasis pagalbos centras, jeigu pranešėjas kreipėsi pagalbos ar pranešė apie įvykį bendruoju pagalbos
telefonu 112
Policijos įstaigos
Kitos teisėsaugos institucijos
Policijos rėmėjai
Saugos tarnybos
Sveikatos priežiūros įstaigos
Nukentėjusieji ar policijos registruojamą įvykį matę asmenys
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenų gavėjų kategorijos
Teikimo tikslas
Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti
Ikiteisminio tyrimo įstaigos
Prokuratūros
Teismai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir jai
pavaldžios įstaigos
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija ir jai
pavaldžios įstaigos
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir
jai pavaldžios įstaigos
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ir
jai pavaldžios įstaigos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir jai
pavaldžios įstaigos
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
Policijos registruojamų įvykių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005
m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-766 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro steigimo“ (toliau –
Nuostatai) 14.1–14.6 papunkčiuose nurodyti duomenys duomenų bazėje saugomi 3 metus nuo įvykio
įregistravimo dienos, išskyrus informaciją pranešusio įmonės, įstaigos ar organizacijos atstovo, privataus
fizinio asmens ar užsienio piliečio asmens duomenis, nurodytus Nuostatų 14.2.21.2.2–14.2.21.2.4,
14.2.21.2.6–14.2.21.2.8 papunkčiuose, kurie saugomi 1 metus, jeigu nebuvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Nuostatų 14.7–14.9 papunkčiuose nurodyti duomenys duomenų bazėje saugomi 1 metus nuo tikrinimo ar
pažeidimo fiksavimo momento. Nuostatų 14.1–14.6 papunkčiuose nurodyti duomenys saugomi 10 metų
nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, jeigu buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sunkaus ar labai sunkaus
nusikaltimo, ir 5 metus, jeigu ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl neatsargaus, nesunkaus, apysunkio
nusikaltimo ar dėl baudžiamojo nusižengimo. Suėjus nurodytiems terminams, šie duomenys nedelsiant
perkeliami į PRĮR duomenų bazės archyvą. Nuostatų 14.10 papunktyje nurodyti duomenys duomenų bazėje
saugomi tol, kol ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga, arba sąlytį turėjusių asmenų statusas pasikeičia šių
duomenų tiekėjo sistemoje, bet ne ilgiau negu 1 metus.
Duomenys PRĮR duomenų bazės archyve saugomi 15 metų nuo duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos.

