PREVENCINĖS VEIKLOS VALDYMO INFORMACINĖ SISTEMA (PVVIS)
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
Asmens duomenų tvarkytojai
Teritorinės policijos įstaigos
Duomenų apsaugos pareigūnas
Andrius Liutkevičius
Pašto adresas:
Telefono ryšio numeris:
Saltoniškių g. 19, 08105 (8-5) 271 97 20
Vilnius

Elektroninio pašto
adresas:
dap@policija.lt
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-

PVVIS tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 4 p. ir 23 str.
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
✔ užtikrinti tinkamą nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų (nusižengimų) prevencijos
įgyvendinimą;
✔ identifikuoti asmenis, kurių atžvilgiu policijos įstaigos vykdo Lietuvos Respublikos policijos
įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas bendrosios ir individualiosios prevencijos funkcijas.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Policijos rėmėjai
Policijos rėmėjų anketiniai duomenys: vardas,
Duomenys, susiję su
pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, atvykimo į teistumu
gyvenamąją vietą data, faktinis gyvenamosios vietos
adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas,
darbovietė ar ugdymo įstaiga;
Policijos rėmėjo pažymėjimo ir ženklo duomenys;
Duomenys apie pageidaujamą rėmimą ir rėmimo
motyvus;
Prašymo duomenys;
Asmens patikrinimo registruose duomenys: ar
ieškomas, patrauktas administracinėn atsakomybėn,
teistas;
Veido atvaizdas;
Asmens mokymų ir įskaitos duomenys;
Asmens atitikties teisės aktų reikalavimams rezultatai
ir sprendimo priimti į policijos rėmėjus duomenys;
Asmens charakteristikų duomenys;
Policijos rėmėjų darbo grafikų duomenys.
Jaunieji policijos rėmėjai Jaunųjų policijos rėmėjų anketiniai duomenys:
Netvarkomi
vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data,
gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data,
faktinis gyvenamosios vietos adresas, telefono ryšio
numeris, el. pašto adresas, mokykla;
Jaunojo policijos rėmėjo pažymėjimo duomenys;
Duomenys apie pageidaujamą rėmimą ir rėmimo
motyvus;
Prašymo duomenys;
Asmens patikrinimo registruose duomenys: ar
ieškomas, patrauktas administracinėn atsakomybėn;

Programos „Saugi
kaimynystė“ dalyviai

Juridinio asmens ar kitokia
forma veikiančio
visuomenės aktyvo, su
kuriuo bendradarbiaujama,
atstovas
Registruojantis daiktą
asmuo

Asmuo, kurį reikia stebėti
ar (ir) kontroliuoti

Veido atvaizdas.
Programos „Saugi kaimynystė“ pirmininko anketiniai
duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono
ryšio numeris, el. pašto adresas;
Kitų kontaktinių asmenų anketiniai duomenys:
vardas, pavardė, asmens kodas, telefono ryšio
numeris, el. pašto adresas.
Juridinio asmens ar kitokia forma veikiančio
visuomenės aktyvo, su kuriuo bendradarbiaujama,
atstovo anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
asmens kodas arba gimimo data, telefono ryšio
numeris, darbovietė.
Asmens, registruojančio daiktą, anketiniai duomenys:
vardas, pavardė, asmens kodas, faktinis gyvenamosios
vietos adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto
adresas;
Duomenys apie tai, ar asmuo ieškomas, patrauktas
baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;
Prašymo (iš)registruoti daiktą duomenys.
Asmens anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
asmens kodas arba gimimo data, lytis, šeiminė
padėtis, amžius, gyvenamoji vieta, atvykimo į
gyvenamąją vietą data, faktinis gyvenamosios vietos
adresas, kontaktiniai duomenys;
Duomenys apie tai, ar asmuo ieškomas, patrauktas
baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn;
Duomenys apie asmens priklausymą rizikos grupei;
Veido atvaizdas;
Asmens užimtumo duomenys;
Kiti asmenį apibūdinantys duomenys;
Duomenys apie asmens stebėjimą ir kontrolę.
Asmens atstovo anketiniai duomenys: vardas,
pavardė, asmens kodas arba gimimo data, lytis,
šeiminė padėtis.
Nepilnamečio asmens atstovo ir jo brolių bei seserų
anketiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas
arba gimimo data, lytis, šeiminė padėtis.

Asmens, kurį reikia stebėti
ar (ir) kontroliuoti,
atstovas
Nepilnamečio asmens,
kurį reikia stebėti ar (ir)
kontroliuoti, atstovas ir jo
broliai bei seserys
Policijos pareigūnas,
Policijos pareigūno, kuriam pavesta stebėti ar (ir)
kuriam pavesta stebėti ar kontroliuoti asmenį, anketiniai duomenys: vardas,
(ir) kontroliuoti asmenį
pavardė, institucijos pavadinimas, pareigos,
kontaktai.
Pareigūnai, kurie domisi Pareigūnų, kurie domisi asmeniu, anketiniai
asmeniu
duomenys: vardas, pavardė, institucijos pavadinimas,
pareigos, kontaktai.
Asmuo, kuriam paskirta Duomenys apie asmeniui paskirtą kardomąją
kardomoji priemonė
priemonę;
Duomenys apie asmeniui paskirtos kardomosios
priemonės vykdymo sąlygas: kardomosios priemonės
paskyrimo, pakeitimo ar panaikinimo data, asmens
tikrinimo duomenys, asmens registracijos policijos
įstaigoje duomenys, nustatytų kardomųjų priemonių
vykdymo pažeidimų duomenys ir kokių priemonių
imtasi.

Netvarkomi

Netvarkomi

Duomenys, susiję
nusikalstamomis
veikomis

Duomenys, susiję
nusikalstamomis
veikomis

Netvarkomi
Netvarkomi

Netvarkomi

Netvarkomi
Duomenys, susiję su
kardomosios priemonės
skyrimu, keitimu,
panaikinimu

Asmuo, kuriam paskirta
administracinė nuobauda

Duomenys apie asmeniui paskirtas administracines
nuobaudas;
Duomenys apie asmeniui paskirtą administracinį
areštą: nutarimo dėl administracinio arešto
duomenys, asmens sulaikymo duomenys;
Duomenys apie asmeniui paskirtus viešuosius darbus:
duomenys apie paskirtus atlikti viešuosius darbus,
siuntimo atlikti viešuosius darbus duomenys,
duomenys apie viešųjų darbų vykdymą;
Įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais
tobulinimo kursą duomenys: duomenys apie paskirtą
nuobaudą, duomenys apie paskirtos nuobaudos
vykdymą.
Asmuo, kuriam taikoma Nutarimų dėl prevencinės poveikio priemonės
prevencinio poveikio
taikymo duomenys;
priemonė
Duomenys apie taikomas prevencinio poveikio
priemones: duomenys apie asmeniui skirtą oficialų
perspėjimą, duomenys apie teikimus teismui dėl
įsipareigojimų skyrimo, duomenys apie teismo skirtus
įpareigojimus, asmens tikrinimo duomenys, duomenys
apie nustatytus įpareigojimų vykdymo pažeidimus ir
priemones, kurių buvo imtasi.
Smurtą artimoje aplinkoje Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių ir mačiusių
patyrę ir matę asmenys
asmenų anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
asmens kodas, gyvenamoji vieta, atvykimo į
gyvenamąją vietą data, faktinis gyvenamosios vietos
adresas, kontaktai, vaiko amžius, jei smurtą patyrė
vaikas ar tapo smurto liudininku, vaiko atstovai pagal
įstatymą;
Duomenys apie nusikalstamos veikos esmę;
Asmenų paaiškinimai ir liudininkų duomenys;
Duomenys apie smurto pasireiškimo aplinkybes ir
smurtinių veiksmų pasekmes.
Smurtautojas
Duomenys apie smurtautojui skirtus įsipareigojimus ir
jų sąlygas;
Smurtautojo iškeldinimo duomenys;
Smurtautojo tikrinimo, kaip vykdomas įpareigojimas
smurtautojui laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos,
duomenys.
Probacijos įstaigos
Probacijos įstaigos įskaitoje esančių asmenų
įskaitoje esantys asmenys duomenys apie asmeniui paskirtą kardomąją priemonę
ir jos vykdymo sąlygas, kardomosios priemonės
paskyrimo, pakeitimo ar panaikinimo datą;
Asmens tikrinimo duomenys.
Probacijos įstaigos
Probacijos įstaigos darbuotojo, atsakingo už
darbuotojas, atsakingas už probuojamo asmens priežiūrą, anketiniai duomenys:
probuojamo asmens
vardas, pavardė, institucijos pavadinimas, pareigos,
priežiūrą
kontaktai.
Nepilnamečiai
Duomenys apie nepilnamečiams skirtas auklėjamojo
poveikio priemones;
Duomenys apie nepilnamečio įtraukimą į profilaktinę
įskaitą;
Pokalbių su nepilnamečiais ir jų atstovais pažymų
duomenys;

Netvarkomi

Duomenys, susiję su
prevencinio poveikio
priemonių taikymu

Duomenys apie
nusikalstamas veikas

Netvarkomi

Duomenys, susiję su
kardomosios priemonės
skyrimu, keitimu,
panaikinimu
Netvarkomi

Netvarkomi

Duomenys apie vaiko teisių pažeidimus;
Duomenys apie vaikus, kuriems reikalinga
neatidėliotina pagalba;
Duomenys apie vaikus, kurie nelanko mokyklos (7–16
metų vaikai) ar ją lanko nereguliariai, ir vaikus,
pašalintus iš mokyklos;
Nepilnamečių charakteristikų duomenys;
Kreipimųsi ir priimtų sprendimų dėl vaiko priežiūros
priemonių paskyrimo duomenys.
Asmenys, turintys ribotos Asmens, turinčio ar norinčio gauti leidimą,
Netvarkomi
civilinės apyvartos ginklų patikrinimo duomenys;
Prašymo išduoti leidimą įsigyti ginklą ar neterminuotą
leidimą įsigyti ir laikyti (nešiotis) ginklus ar
perregistruoti leidimą laikyti (nešiotis) ginklus
duomenys;
Prašymo leisti naudotis ginklais kartu gyvenančiam
asmeniui duomenys;
Sprendimo dėl leidimų išdavimo duomenys.
Užsieniečiai, kurių
Užsieniečių, kurių buvimo ir gyvenimo Lietuvos
Duomenys apie etninę
buvimo ir gyvenimo
Respublikoje kontrolę pavesta vykdyti policijai,
priklausomybę
Lietuvos Respublikoje
anketiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas,
kontrolę pavesta vykdyti lytis;
policijai
Apklausos duomenys: paskutinė gyvenamoji vieta,
gimimo data ir vieta, šeiminė padėtis, šeimos
duomenys, gimtoji kalba ir užsienio kalbos, pilietybė,
duomenys apie asmens tapatybę, pilietybę
patvirtinančius dokumentus, etninė priklausomybė,
išsimokslinimas, specialybė, profesija, užsienio
valstybių vizos, leidimai gyventi šalyse, duomenys
apie išvykimą iš kilmės valstybės, duomenys apie
atvykimą į Lietuvos Respubliką, atvykimo vizos tipas,
išdavusi šalis, numeris ir galiojimo data, gyvenamoji
vieta, pragyvenimo šaltinis Lietuvos Respublikoje, kiti
ryšiai su Lietuvos Respublika, informacija apie tai, ar
pageidaujama grįžti į kilmės šalį, užsieniečio
papildomai nurodyta informacija;
Duomenys apie tikrinimo UR rezultatus;
Duomenys, ar užsienietis nėra ieškomas;
Užsieniečio sulaikymo duomenys;
Užsieniečio apžiūros duomenys.
Pareigūnas,
Pareigūno, bendradarbiaujančio su kita institucija, ir Netvarkomi
bendradarbiaujantis su kita jo vadovo anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
institucija, ir jo vadovas įstaigos pavadinimas, pareigos, kontaktai.
Bendradarbiaujančios
Bendradarbiaujančios institucijos pareigūno anketiniai Netvarkomi
institucijos pareigūnas
duomenys: vardas, pavardė, institucijos pavadinimas,
pareigos, kontaktai.
Ugdymo įstaigos
Ugdymo įstaigos vadovo ir kitų administracijos
Netvarkomi
darbuotojai
padalinių darbuotojų anketiniai duomenys: vardas,
pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos, kontaktai.
Teismo, prokuratūros ir
Teismo, prokuratūros ir kitų ikiteisminio tyrimo
Netvarkomi
kitų ikiteisminio tyrimo
įstaigų pareigūnų anketiniai duomenys: vardas,
įstaigų pareigūnai
pavardė, įstaigos pavadinimas, pareigos, kontaktai.
Detalus duomenų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0304215089d111e4a98a9f2247652cf4
Duomenų šaltiniai

Duomenų teikėjai

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Gyventojų registro tarnyba
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

Duomenų teikimo šaltinis
Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų
bejėgių asmenų žinybinis registras;
Užsieniečių registras;
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras;
Lietuvos nacionalinė Šengeno informacinė sistema;
Vidaus reikalų informacinės sistemos Adreso
komponentų tvarkymo posistemis.
Lietuvos Respublikos gyventojų registras
Valstybės sienos apsaugos tarnybos informacinė
sistema
Prevencinių poveikio priemonių taikymo registras;
Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių
registras;
Policijos registruojamų įvykių registras;
Policijos elektroninių paslaugų sistema;
Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius
požymius turinčių daiktų ir dokumentų registras;
Licencijuojamos veiklos sistema.
Juridinių asmenų registras

VĮ Registrų centras
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Lietuvos
Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema
Respublikos susisiekimo ministerijos
Pirminių duomenų teikėjai: apskričių probacijos tarnybų darbuotojai, teikiantys duomenis, būtinus
probacijos įstaigos įskaitoje esančių asmenų kontrolei vykdyti.
Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenys teikiami subjektams, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintiems teisę gauti atitinkamus
asmens duomenis
Duomenų saugojimo terminas
PVVIS duomenų bazėje: 10 metų;
PVVIS duomenų bazės archyve: 15 metų nuo duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos.

