Duomenų teikimo per Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų duomenų mainų
svetainę tvarkos aprašo
1 priedas
(Duomenų mainų svetainės naudotojo įgaliojimo forma)

DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĖS NAUDOTOJO ĮGALIOJIMAS

Nr.
(data)

(registracijos numeris)

(toliau – pareiškėjas, projekto vykdytojas),
(pareiškėjo / projekto vykdytojo pavadinimas arba
vardas, pavardė)

atstovaujamas(-a)
(vardas, pavardė (pildoma, kai pareiškėjas / projekto vykdytojas yra juridinis
asmuo)

veikiančio(-ios) pagal
(atstovavimo pagrindas)

teikiant paraišką
projektą

/

įgyvendinant
(paraiškos / projekto pavadinimas)

Nr.
(projekto kodas)*
*nepildomas, kai teikiama nauja paraiška

1. Suteikiu Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų
mainų svetainės (toliau – DMS) naudotojui:
Vardas
Pavardė
Gimimo data
Pareigos
Elektroninio pašto adresas

Telefonas

1.1. paraiškos finansuoti projektą (toliau – paraiška) teikimo ir vertinimo metu šias teises projekto
lygmeniu:
1.1.1. pildyti, pasirašyti ir teikti projekto paraišką ir paraiškos duomenis ☐
elektroniniu būdu
1.1.2. gauti ir siųsti pranešimus

☐

1.1.3. administruoti DMS naudotojus

☐

1.1.4. suteikti teisę administruoti DMS naudotojus

☐

1.2. pasirašius sutartį šias teises projekto lygmeniu:
1.2.1. gauti ir siųsti bendrus pranešimus

☐

1.2.2. administruoti DMS naudotojus

☐

1.2.3. suteikti teisę administruoti DMS naudotojus

☐

1.2.4. pildyti pirkimo paslaugų duomenis

☐

1.2.5. teikti pirkimo paslaugų duomenis

☐

1.2.6. pildyti mokėjimo paslaugų duomenis

☐

1.2.7. teikti mokėjimo paslaugų duomenis

☐

1.2.8. peržiūrėti projekto informaciją

☐

1.2.9. pildyti projekto dalyvių duomenis

☐

1.2.10. teikti projekto dalyvių duomenis

☐

2. DMS naudotojas yra pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo įstaigos darbuotojas (pažymėti
„taip“ arba „ne“):
☐ taip
☐ ne (jeigu pažymima „ne“, nurodyti juridinio asmens kodą ir pavadinimą):

Juridinio asmens kodas _____________________
Juridinio asmens pavadinimas ________________________________________________

3. Įgaliojimas suteikiamas nuo paraiškos pateikimo / projekto sutarties pasirašymo dienos iki
projekto sutartyje nustatyto poprojektinio laikotarpio pabaigos.

4. ☐ Susipažinau su Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu (toliau – DMS tvarkos aprašas).
5. ☐ Susipažinau su pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo, pateiktu DMS tvarkos aprašo
2 priede.

(DMS naudotojo parašas)

6. Esu informuotas, kad:
6.1. vadovaujantis DMS tvarkos aprašu (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedas), per DMS, jeigu įdiegtos
tokios funkcinės galimybės, teikiama paraiška, patikslinta paraiška ir su ja susiję dokumentai,
siunčiama informacija dėl paraiškos anuliavimo ar atmetimo, atliekami projekto sutarties keitimai
ar projekto sutartis nutraukiama, siunčiami pranešimai (įskaitant sprendimus dėl nustatytų
pažeidimų, lėšų grąžinimo, papildomo finansavimo skyrimo, sutaupytų lėšų panaudojimo,
mokėjimo prašymo patvirtinimo, projekto išlaidų pripažinimo netinkamomis finansuoti, ataskaitos
po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimo, viešųjų pirkimų tinkamumo, patikros vietoje
organizavimo ir rekomendacijų, pradėtos projekto sutarties nutraukimo procedūros, bet
neapsiribojant šiais sprendimais) ir pareiškėjo ir (arba) projekto vykdytojo teikiami dokumentai ir
duomenys;
6.2. pareiškėjas ir (arba) projekto vykdytojas (jo atstovas), teikdamas dokumentus ir duomenis,
įsipareigoja juos pasirašyti elektroniniu parašu. Per DMS pateikti dokumentai ir duomenys,
pasirašyti elektroniniu parašu, laikomi tinkamai pateiktais;
6.3. DMS naudotojui, pareiškėjo vardu pateikusiam ir pasirašiusiam paraišką, pasirašius sutartį
automatiškai suteikiamos visos DMS naudotojo teisės DMS tvarkos apraše nustatyta tvarka.

(parašas)

(pareiškėjo, projekto vykdytojo
vadovo arba jo įgalioto asmens
vardas ir pavardė)

Duomenų teikimo per Iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų duomenų mainų
svetainę tvarkos aprašo
2 priedas
PRANEŠIMAS
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

1. Siekiant užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – BDAR) 13 ir
14 straipsnius informuojama, kad:
1.1. Jūsų asmens duomenų valdytoja – Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
Lukiškių g. 2, tel. (8 5) 239 0000, el. paštas finmin@finmin.lt. Finansų ministerijos asmens
duomenų apsaugos pareigūno elektroninio pašto adresas dap@finmin.lt.
1.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – pareiškėjo ir (ar) projekto vykdytojo įgaliotų
asmenų asmens duomenys reikalingi Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) naudotojams identifikuoti,
komunikuoti, elektroniniams dokumentams pasirašyti, skundams, ikiteisminiams ir teisminiams
ginčams nagrinėti.
2. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų pateikti asmens duomenys
(vardas, pavardė, gimimo data, pareigos, el. pašto adresas, telefonas) tvarkomi siekiant įvykdyti
duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas). Jums
atsisakius pateikti prašomus asmens duomenis, neteksite galimybės prisijungti prie DMS ir teikti
duomenis per DMS.
3. Jūsų asmens duomenų gavėja – įgyvendinančioji institucija.
4. Asmens duomenų saugumo užtikrinimas ir kita informacija:
4.1. Prie asmens duomenų, kurie suvedami ir saugomi Europos Sąjungos struktūrinės
paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014), gali prieiti tik projektą
administruojantys įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojai, pasirašę konfidencialumo
pasižadėjimus, kuriuose įsipareigojo tvarkyti asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka. Visi
darbuotojų veiksmai fiksuojami SFMIS2014.
4.2. SFMIS2014 yra nuolatos audituojama ir sertifikuojama duomenų saugos atžvilgiu.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens
duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Finansų ministerijos ir kitų Europos Sąjungos fondus
administruojančių institucijų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
4.4. Asmens duomenys SFMIS2014 duomenų bazėje saugomi iki atitinkamos Europos
Sąjungos struktūrinių fondų programos įgyvendinimo pabaigos, archyvinėje SFMIS2014 duomenų

bazėje duomenys saugomi dvejus metus po programos įgyvendinimo pabaigos arba galutinės
programos ataskaitos patvirtinimo dienos.
4.5. Dokumentai ar jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, saugomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.
4.6. Kai kurie Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) tikrinami su
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio
draudimo („Sodros“) išmokų gavėjų registro duomenimis.
6. Jūsų teisės:
6.1. Jūs turite teisę prašyti leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti
ištaisyti netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis, reikalauti apriboti asmens duomenų
tvarkymą, jei toks reikalavimas yra pagrįstas pagal BDAR 18 straipsnį.
6.2. Jūsų teisės įgyvendinamos remiantis BDAR reikalavimais ir Asmens duomenų
tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Finansų ministerijoje aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1K-306 „Dėl asmens
duomenų apsaugos Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje“, kurį galite rasti adresu
http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga-1. Jei norite imtis pirmiau nurodytų veiksmų,
prašome kreiptis į Finansų ministerijos duomenų apsaugos pareigūną.
6.3. Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu,
buvo pažeistos, turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos
inspekciją.
7. Prireikus šis informacinis pranešimas gali būti tikslinamas. Apie visus jo pakeitimus
pranešama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt, kurioje šis pranešimas skelbiamas. Pranešimą
galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt/Duomenų mainų svetainė.
8. Kilus klausimų dėl DMS naudojimo, prašome kreiptis į įgyvendinančiosios institucijos
darbuotoją.
_________________________

