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VILNIAUS UNIVERSITETO
REKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO REKTORIAUS 2012 M. BALANDŽIO 18 D. ĮSAKYMO
NR- 155 „DĖL VIRTUALI ISTORINĖ LETUVA: LDK INFORMACINĖS SISTEMOS
NUOSTATŲ IR VIRTUALI ISTORINĖ LIETUVA: LDK INFORMACINĖS SISTEMOS
DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
Vadovaudamasis Vilniaus universiteto statuto 43 straipsnio 1 dalies 42 punktu, Lietuvos
Respublikos valstybės informacinių sistemų išteklių įstatymo 30 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir Valstybės
informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės
informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
11 punktu,
pakeičiu Vilniaus universiteto rektoriaus 2012 m. balandžio 18 d. įsakymo R-155 „Dėl virtuali
istorinė Lietuva: LDK informacinės sistemos nuostatų ir virtuali istorinė Lietuva: LDK informacinės
sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ 1.1 papunktį ir išdėstau jį nauja redakcija:
„1.1. Vilniaus universiteto informacinės sistemos „Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės
vartai“ (VILIS) nuostatus (pridedama);“
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LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VARTAI
INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės vartai informacinės sistemos (toliau vadinama –
VILIS) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja informacinės sistemos tikslus ir pagrindines
funkcijas, VILIS valdytoją, tvarkytoją, duomenų teikėjus, duomenų gavėjus, VILIS informacinę ir
funkcinę struktūras, VILIS duomenų tvarkymą, VILIS duomenų apsaugą, VILIS modernizavimą ir
likvidavimą.
2.
VILIS Nuostatai parengti vadovaujantis šiais teisės aktais:
2.1.
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (2016 m. birželio 29 d. įstatymu Nr.
XII-2534 patvirtinta redakcija);
2.2.
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (2003 m. kovo 21d.
įstatymu Nr. IX-1355 patvirtinta redakcija bei vėliau patvirtinti įstatymo pakeitimai);
2.3.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 933 „Dėl
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo koncepcijos patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 105-3877);
2.4.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 493 „Dėl
Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos
patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 66-2624);
2.5.
Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas (Žin., Nr. 1995, Nr. 51-1245; 2004, Nr. 1204431);
2.6.
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
2.7.
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr.
63-1479; 2008, Nr. 22-804);
2.8.
Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (Žin., 1999, Nr. 501598; 2003, Nr. 28-1125);
2.9.
Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas (Žin., 2011,
Nr. 163-7739);
2.10. Skaitmeninio turinio kūrimo, saugojimo ir prieigos standartų ir norminių dokumentų
sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. ĮV-6
(Žin., 2010, Nr. 8-379);
2.11. 2013 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 180 „Dėl
Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
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3.
VILIS Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos
Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos apraše,
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl
Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše ir Saugos dokumentų
turinio gairių apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu
Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų
turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų
klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“ ir kituose
teisės aktuose.
4.
VILIS tikslas – didinti LDK kultūros pažinimą bei istorijos suvokimą suteikiant
Lietuvos ir tarptautinei visuomenei vieningą, skaitmeninę prieigą prie LDK paveldo.
5.
VILIS uždaviniai:
5.1.
populiarinti mokslo iniciatyvas, pateikiant svarbius LDK mokslinius
(tarpdisciplininius) atradimus ir naujas įžvalgas plačiajai visuomenei priimtinu formatu;
5.2.
patenkinti turistinius bei pažintinius poreikius susipažinti su Vilniaus fiziniu paveldu,
reprezentuojančiu miesto raidą;
5.3.
kaupti bei suteikti prieigą prie kultūros paveldo objektų ir istorinių duomenų bei
metaduomenų;
5.4.
supaprastinti prieigą prie kruopščiai parengtos Lietuvos metrikos visuomenei,
studentijai ir akademinei bendruomenei.
5.5.
užtikrinti VILIS duomenų bei metaduomenų apsikeitimo su kitomis išorinėmis sistemos
funkcionalumą.
6.
VILIS funkcijos:
6.1.
talpinti ir atvaizduoti LDK audiovizualinį turinį
6.2.
atvaizduoti LDK paveldo žemėlapį
6.3.
integruoti Lietuvos Metrikos knygų ir rodyklių skaitmeninę peržiūrą;
6.4.
peržiūrėti Lietuvos Metrikos knygas;
6.5.
atvaizduoti istorinių LDK įvykių kalendorių;
6.6.
integruoti ir atvaizduoti portalo „Orbis Lituaniae“ duomenis;
6.7.
užtikrinti sintaksinę bei semantinę integraciją su Virtualios kultūros paveldo sistemos
(VEPS) bendra asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos duomenų baze (toliau BAVIC).
7.
Laukiami VILIS rezultatai:
7.1. VILIS pagerins ir suteiks lig šiol neturėtą prieigą prie LDK istorijos ir kultūros šaltinių
visuomenei;
7.2. VILIS leis tobulinti studijų procesus, palengvins mokslo tyrimus bei pagerins Lietuvos
įvaizdį.
8.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai – autentifikuoti VILIS naudotojus, analizuoti jų
veiksmų duomenis.
II SKYRIUS
VILIS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
9.
VILIS valdytojas ir tvarkytojas yra Vilniaus universitetas (toliau – tvarkytojas), kuris
atlieka Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme nustatytas teises ir
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pareigas.
10.

VILIS duomenų teikėjai:

10.1. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka teikianti duomenis iš Virtualios kultūros
paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) BAVIC bazės;
Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
10.2.
11.
VILIS duomenų gavėjai:
11.1. VILIS naudotojai;
11.2. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka;
11.3. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
12.
Vilniaus universitetas, vykdydama VILIS valdytojo funkcijas:
12.1. rengia ir priima teisės aktus, susijusius su VILIS duomenų tvarkymu ir sauga;
12.2. nustato VILIS duomenų tvarkymo priemones ir saugumo reikalavimus;
12.3. sprendžia VILIS plėtros klausimus.
13.
Vilniaus universitetas, vykdydama VILIS valdytojo funkcijas, užtikrina tinkamą
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės
informacinių išteklių valdymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių
įstatymo nuostatų laikymąsi.
14.
Vilniaus universitetas, vykdydama VILIS tvarkytojo funkcijas:
14.1. tvarko VILIS duomenis;
14.2. užtikrina sąveiką su kitomis informacinėmis sistemomis;
14.3. rengia ir įgyvendina VILIS techninių ir programinių priemonių kūrimo ir plėtros planus,
investicinius projektus;
14.4. nustato duomenų tvarkymo organizavimo principus ir tvarką;
14.5. prižiūri VILIS duomenų saugos reikalavimų laikymąsi;
14.6. analizuoja sistemos veiklą, planuoja sistemos plėtrą ir tobulinimą;
14.7. atlieka kitas funkcijas nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių
valdymo įstatyme;
15.
Vilniaus universitetas, vykdydama VILIS tvarkytojo funkcijas, užtikrina:
15.1. kad VILIS duomenys būtų teisingi, tikslūs, išsamūs ir nuolat atnaujinti;
15.2. VILIS duomenų bazių administravimą;
15.3. VILIS duomenų bazių klasifikatorių tvarkymą ir jų centralizuotą atnaujinimą;
15.4. VILIS duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo ir saugų duomenų perdavimą
kompiuteriniais tinklais;
15.5. kad VLIS duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis VILIS nuostatais ir kitais teisės
aktais;
15.6. tinkamą duomenų tvarkymą, nepertraukiamą VILIS veiklą.
III SKYRIUS
VILIS INFORMACINĖ STRUKTŪRA
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

VILIS yra saugojami šie duomenys:
J. Lelevelio fondo (Vilniaus universiteto biblioteka) duomenys;
Lietuvos bažnyčių, bibliotekų ir archyvų dokumentinis paveldas;
Bibliografiniai metaduomenys;
Portalo „Orbis Lituaniae“ duomenys;
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16.5. Lietuvos metrikos knygų skaitmeninių failų saugykla.
16.6. VILIS naudotojų duomenys:
16.6.1. prisijungimo duomenys (prisijungimo vardas, slaptažodis);
16.6.2. naudotojo vardas, pavardė;
16.6.3. kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas, kita
informacija);
16.6.4. suteiktų teisių (rolių) duomenys.
17.
Moduline prasme, VILIS sudaro šie sisteminiai veikimo moduliai:
17.1. Paskyros valdymo modulis;
17.2. LDK audiovizualinės informacijos saugyklos modulis;
17.3. LDK informacijos viešinimo modulis;
17.4. Automatinių pranešimų modulis;
17.5. Istorinio Vilniaus paveldo žemėlapio modulis;
17.6. Duomenų paieškos modulis;
17.7. Metrikų duomenų teikimo modulis;
17.8. Istorinių įvykių kalendoriaus modulis;
IV SKYRIUS
VILIS FUNKCINĖ STRUKTŪRA
18.
VILIS modulių atliekamos funkcijos:
18.1. Paskyros valdymo modulio atliekamos funkcijos:
18.1.1. paskyrų diferencijavimas pagal naudotojų tipus: neregistruotas vartotojas, registruotas
vartotojas, administratorius.
18.1.2. paskyrų redagavimas, kūrimas bei šalinimas.
18.1.3. LDK audiovizualinės informacijos saugyklos modulio atliekamos funkcijos:
18.1.4. LDK audiovizualinio turinio talpinimas ir atvaizdavimas;
18.1.5. virtualios realybės sprendimas;
18.1.6. 2D ir 3D video atvaizdavimas;
18.1.7. galimybė įkelti RAW ir kitų formatų garso bei vaizdo įrašų bylas archyvavimui, bet ne
viešinimui;
18.1.8. galimybė saugoti ne mažiau kaip 300 min. aukštos kokybės filmų, kartu su filmų
metaduomenimis;
18.2. LDK informacijos viešinimo modulio atliekamos funkcijos:
18.2.1. portalo turinio viešinimas dvejomis kalbomis: lietuvių ir anglų;
18.2.2. dizaino pritaikymas mobiliesiems įrenginiams. Jis realizuotas remiantis prisitaikančio
dizaino praktika (angl. responsive design);
18.2.3. paieškos korektiškas pateikimas peržiūrai visose populiariausiose (2019 m.) operacijų
sistemose, įskaitant Microsoft Windows 10, Linux/Ubuntu 18.04. Mac OS 10.14.
18.2.4. svetainėje patalpintos audiovizualinės medžiagos peržiūra/klausymas galimas tiesiogiai
iš tinklapio;
18.2.5. galima interaktyvi nuotraukų peržiūra iššokančiame lange nepereinant į kitą svetainės
puslapį;
18.2.6. turinio platinimas socialiniuose tinkluose.
18.3. Automatinių pranešimų modulio atliekamos funkcijos:
18.3.1. naujienlaiškių prenumerata;
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18.3.2. naujienlaiškių kūrimas bei redagavimas administratoriams
18.4. Istorinio Vilniaus paveldo žemėlapio modulio atliekamos funkcijos:
18.4.1. realizuota laikotarpių juosta, leidžianti judėti skirtingais laikotarpiais;
18.4.2. realizuotas skirtingų laikotarpių žemėlapių, kelių, nuotraukų (piešinių) palyginimas;
18.4.3. žemėlapis interaktyvus, pasiekiamas per naršykles.
18.5. Duomenų paieškos modulio atliekamos funkcijos:
18.5.1. paieška vykdoma dvejomis kalbomis – lietuvių ir anglų;
18.5.2. realizuota semantinė paieška pagal konkrečius objektus, vietovardžius, asmenvardžius,
įvykius ir kitus LDK laikotarpio aspektus, susieta semantiniais tarpusavio ryšiais, laikantis
tarptautinės gerosios praktikos ir duomenų standartų;
18.5.3. realizuota paieška naudojantis BAVIC;
18.5.4. vietovardžių, personalijų paieška vykdoma BAVIC duomenyse pagal bet kurią įrašytą
vietovardžio ar personalijos formą, neatsižvelgiant į diakritinius simbolius;
18.5.5. paieškos frazės „protingas“ užbaigimas priklauso nuo ieškomo lauko tipo, kitų
paieškoje dalyvaujančių elementų semantinių sąsajų, pvz. laikotarpis ar geografinė aprėptis;
18.5.6. automatinis nurodytojo laikotarpio vietovardžio ar personalijos formos neatsižvelgiant
į diakritinius simbolius, atpažinimas;
18.5.7. automatinis personalijų, susijusių su atrinktais vietovardžiais ir nurodytuoju laikotarpiu
atpažinimas bei informacijos iš BAVIC pateikimas;
18.5.8. registruotų vartotojų nurodyti vietovardžių atitikimai vektoriniame žemėlapyje,
koordinatės pateiktos į BAVIC;
18.5.9. registruotų vartotojų sukurtos anotacijos, susijusios su vietovardžiais ir personalijomis,
pateiktos į BAVIC.
18.6. Metrikų duomenų teikimo modulio atliekamos funkcijos:
18.6.1. pateikiamos suskaitmenintos Lietuvos Metrikos knygos viešai prieigai;
18.6.2. pateiktos interaktyvios Lietuvos Metrikos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių
rodyklės;
18.6.3. rodyklių įrašų susiejimas su konkrečiais Lietuvos Metrikos knygos puslapiais;
18.6.4. pateikiamas rusėnų – lietuvių kalbų žodynas.
18.7. Istorinių įvykių kalendoriaus modulio atliekamos funkcijos:
18.7.1. integracija su paieškos moduliu bei sutelktinių išteklių platformomis;
18.7.2. istorinių įvykių pavadinimų išvedimas kalendoriuje bei nuoroda į platesnį įvykio
aprašymą.
19.
VILIS yra realizuotos šios integracijos:
19.1. realizuotas sintaksinis ir semantinis kuriamos sistemos interoperabilumas su Virtualios
kultūros paveldo sistemos (VEPS) bendra asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos
duomenų baze (BAVIC);
19.2. realizuota sąsaja su portalu Orbis Lituaniae;
19.3. Skaitmeninio turinio suderinamumas su VEPS ir VU bibliotekos informacine sistema
atitinka šiuos reikalavimus:
19.4. žemėlapių metaduomenys importuojami iš sudarytų aprašų ir susideda iš šių laukų:
Antraštė, Vietovardžiai, Kalba, Autorius, Bendraautorius, Leidėjas, Publikavimo metai arba
laikotarpis, Išmatavimai, Identifikatorius, nuoroda į skaitmeninę jo kopiją;
19.5. skaitmeninto objekto turinio pateikimas į portalą www.epaveldas.lt vykdomas
automatiškai;
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19.6.
VEPIS.

skaitmeninto objekto turinio pateikimas į portalą www.europeana.eu vykdomas per
V SKYRIUS
VILIS DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

20.
VILIS duomenys yra vieši. VILIS skelbiami straipsniai yra laisvai prieinami visiems
interneto vartotojams per VILIS paieškos sistemą.
21.
VILIS valdytojas ir tvarkytojas gali teikti VILIS skelbiamų straipsnių rinkinius
fiziniams ar juridiniams asmenims – duomenų gavėjams, jeigu jie pateikia motyvuotą prašymą dėl
šių duomenų gavimo, nurodydami jų naudojimo tikslą, apimtį, teikimo būdą, ir jeigu tokių duomenų
teikimas nepažeidžia Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ir (arba) VILIS
valdytojo ir tvarkytojo įsipareigojimų VILIS duomenų teikėjams, prisiimtų VILIS valdytojo ir
tvarkytojo ir VILIS duomenų teikėjų sutartimis.
22.
VILIS straipsniai teikiami duomenų gavėjams neatlygintinai.
23.
VILIS straipsniai teikiami duomenų gavėjams tokio turinio ir tokios formos, kurie
VILIS jau naudojami ir nereikia papildomo duomenų apdorojimo.
24.
Duomenų gavėjas turi teisę reikalauti ištaisyti gautus VILIS netikslius, neteisingus,
neišsamius duomenis apie tai raštu, žodžiu ir (arba) elektroninių ryšių priemonėmis pranešdamas
VILIS valdytojui ir tvarkytojui.
25.
Gavęs pranešimą apie duomenų netikslumus, VILIS valdytojas ir tvarkytojas privalo
per 5 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo pateiktą informaciją patikrinti, prireikus ištaisyti
netikslumus ir apie atliktą ar neatliktą duomenų taisymą informuoti to pareikalavusį duomenų gavėją
tokiu būdu, kokiu buvo gautas pranešimas.
26.
Pakeisti VILIS duomenys atnaujinami iškart, kai pakeičiami.
VI SKYRIUS
VILIS DUOMENŲ SAUGA
27.
VILIS duomenų sauga užtikrinama vadovaujantis:
27.1.
Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu, Saugos dokumentų
turinio gairių aprašu, Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų
klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės
informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės
informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės
informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;
27.2.
Techniniais valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių
sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių
valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių
sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;
27.3.
Lietuvos standartais LST ISO/IEC 27001, LST ISO/IEC 27002 ir kitais Lietuvos ir
tarptautiniais „Informacijos technologija. Saugumo metodai“ grupės standartais;
28.
Už VILIS elektroninės informacijos saugą pagal kompetenciją atsako VILIS valdytojas
ir tvarkytojas.
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29.
Asmenys, kurie tvarko asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį,
jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas
arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
30.
VILIS duomenys saugomi nuolat, išskyrus asmens duomenis.
31.
Asmens duomenys VILIS tvarkomi, kol jų subjektai turi VILIS naudotojo statusą.
Netekus šio statuso, duomenys perkeliami į VILIS archyvą ir saugomi 1 kalendorinius metus nuo jų
perkėlimo datos. Praėjus nurodytam terminui duomenys yra sunaikinami.
32.
VILIS duomenų saugą reglamentuoja VILIS valdytojo tvirtinami VILIS duomenų
saugos nuostatai ir saugos politiką įgyvendinantys dokumentai – VILIS saugaus elektroninės
informacijos tvarkymo taisyklės, VILIS veiklos tęstinumo planas, VILIS naudotojų administravimo
taisyklės.
VII SKYRIUS
VILIS FINANSAVIMAS
33. VILIS finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.
VIII SKYRIUS
VILIS MODERNIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
34. VILIS modernizuojamas ar likviduojamas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių
išteklių valdymo įstatymo ir Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d.
nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir
likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
35. Likviduojant VILIS, duomenys perduodami kitai valstybės informacinei sistemai ar
valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka arba
sunaikinami.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų
apsaugos reglamentu.
37. Asmuo, asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis VILIS valdytojui ir
tvarkytojui pateikęs rašytinį prašymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro ar kita
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją, turi teisę:
37.1. teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
37.2. teisę susipažinti su VILIS tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš
kokių šaltinių ir kokie VILIS tvarkomi jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi,
kokiems duomenų gavėjams jie teikiami;
37.3. teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus,
papildyti asmens neišsamius asmens duomenis, kai susipažinęs su VILIS tvarkomais savo asmens
duomenimis nustato, kad VILIS tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar netikslūs;
37.4. teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis (išskyrus saugojimą);
37.5. teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
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37.6. teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. VILIS valdytojas ir tvarkytojas, nustatęs,
kad asmens nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens
duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja
duomenų gavėjus;
37.7. teisę į duomenų perkeliamumą.
38.
Atsakymas į duomenų subjekto prašymą turi būti pateiktas per 30 kalendorinių dienų
nuo kreipimosi dienos, išskyrus atvejus ir sąlygas, numatytas BDAR ir kituose teisės aktuose.
39.
Už Nuostatų nesilaikymą VILIS valdytojas ir tvarkytojas, asmenys, naudojantys VILIS,
atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Už Nuostatų nesilaikymą VILIS valdytojas ir tvarkytojas, asmenys, naudojantys VILIS,
atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
___________________
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