PREVENCINIŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO REGISTRAS (PPPTR)
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
Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Policijos įstaigos
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Muitinės kriminalinė tarnyba
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
PPPTR tvarkomų duomenų teisinis pagrindas
Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 str. 1 d. 2, 4 ir 5 p.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai
✔ identifikuoti asmenis, kuriems taikomos prevencinės poveikio priemonės, ir užtikrinti policijai
Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatyme pavestų funkcijų vykdymą;
✔ identifikuoti asmenis, kuriems taikomas konkretus ar atsargus patikrinimas, ir užtikrinti perspėjimu
pagrįstų veiksmų vykdymą;
✔ identifikuoti asmenis, kurie buvo oficialiai įspėti pagal Lietuvos Respublikos policijos įstatymą, ir
užtikrinti visuomenės ar jos narių interesų apsaugą nuo neleistino įspėtų asmenų priešingo elgesio.
Duomenų subjektų
Asmens duomenų kategorijos
Specialiųjų kategorijų
kategorijos
duomenys
Asmenys, kuriems
Asmens anketiniai duomenys: vardas, transliteruotas Duomenys, susiję su
taikomos prevencinės
vardas, pavardė, transliteruota pavardė, lytis,
prevencinių poveikio
poveikio priemonės
pilietybė, asmens kodas, gimimo data, deklaruota
priemonių taikymu
gyvenamoji vieta, jei neturi gyvenamosios vietos –
savivaldybė;
Veido atvaizdas ir veido atvaizdo duomenys;
Atpažinimo žymių (habitoskopinių) duomenų nuoroda
Habitoskopinių duomenų registre;
Daktiloskopinės kortelės nuoroda Daktiloskopinių
duomenų registre;
Duomenys apie asmeniui taikomas prevencines
poveikio priemones: duomenys apie oficialų
perspėjimą, duomenys apie teismo įpareigojimą;
Duomenys apie teisės pažeidimą;
Duomenys apie asmens charakteristiką.
Asmenys, kuriems
Asmens anketiniai duomenys: vardas, transliteruotas Duomenys, susiję su
taikomas konkretus ar
vardas, pavardė, transliteruota pavardė, lytis,
konkrečiu ar atsargiu
atsargus patikrinimas
pilietybė, asmens kodas, gimimo data, deklaruota
patikrinimu
gyvenamoji vieta, jei neturi gyvenamosios vietos –
savivaldybė;
Veido atvaizdas ir veido atvaizdo duomenys;
Atpažinimo žymių (habitoskopinių) duomenų nuoroda

Habitoskopinių duomenų registre;
Daktiloskopinės kortelės nuoroda Daktiloskopinių
duomenų registre;
Duomenys apie patikrinimą.
Asmuo, su kuriuo teismas Asmens, su kuriuo teismas įpareigojo nepalaikyti
Netvarkomi
įpareigojo nepalaikyti
ryšių, anketiniai duomenys: vardas, pavardė, asmens
ryšių
kodas, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, jei
neturi gyvenamosios vietos – savivaldybė.
Pareigūnas, skyręs
Pareigūno anketiniai duomenys: vardas, pavardė,
Netvarkomi
oficialų perspėjimą ar
pareigos, įstaiga, telefono ryšio numeris, elektroninio
inicijavęs teismo
pašto adresas.
įpareigojimo arba
atsargaus ar konkretaus
patikrinimo skyrimą
Detalus duomenų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94A60D038AB6/asr
Duomenų teikėjai
Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Policijos įstaigos
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas
Muitinės kriminalinė tarnyba
Duomenų teikimas tretiesiems asmenims
Duomenų gavėjų kategorijos
Teikimo tikslas
Ikiteisminio tyrimo įstaigos
Prokuratūros
Teismai
Žvalgybos institucijos
Teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
įsteigtos įstaigos
Įstaigos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Kiti subjektai, teisės aktų nustatyta tvarka ir tikslais turintys teisę gauti atitinkamus asmens duomenis
Duomenų saugojimo terminas
PPPTR objektai, išskyrus asmenis, kuriems taikomas konkretus ar atsargus patikrinimas dėl valstybės
saugumo, automatiškai išregistruojami praėjus 1 metams po jų įtraukimo į PPPTR, o juos įvedus į N.SIS –
praėjus 1 metams po jų įvedimo į N.SIS. Asmenys, kuriems taikomas konkretus ar atsargus patikrinimas dėl
valstybės saugumo, automatiškai išregistruojami praėjus 5 metams po jų įtraukimo į PPPTR, o juos įvedus į
N.SIS – iš šios sistemos išregistruojami praėjus 1 metams po jų įvedimo į N.SIS. Išregistruoti PPPTR
objektai automatiškai perkeliami į PPPTR duomenų bazės archyvą.
Duomenys apie asmenis, kuriems taikomos prevencinės poveikio priemonės, PPPTR duomenų bazės
archyve saugomi 5 metus.
Duomenys apie asmenis, kuriems taikomas konkretus ar atsargus patikrinimas, išskyrus dėl asmenų,
kuriems taikomas konkretus ar atsargus patikrinimas dėl valstybės saugumo, PPPTR duomenų bazės
archyve saugomi 1 metus nuo duomenų perkėlimo į šį archyvą dienos. Duomenys apie asmenis, kuriems
taikomas konkretus ar atsargus patikrinimas dėl valstybės saugumo, PPPTR duomenų bazės archyve
nesaugomi.

