
PRIEDAS 6 

 

Informacija apie asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679, 13 str. 

 

Asmens duomenų, kurių reikalaujama pateikiant paraišką dėl paramos pagal 2619/7 skyrių, tvarkymas, taip pat 

asmens duomenų, kuriuos pasirinktinai prideda suinteresuotoji šalis, tvarkymas bus grindžiamas teisėtumo, 

teisingumo ir skaidrumo principais, siekiant apsaugoti pagrindines asmenų teises ir laisves. 

 

Šiuo tikslu, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 13 str., pateikiama ši informacija: 

 

1. Duomenų valdytojas yra Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerija, 

šiuo konkrečiu atveju veikianti per Italijos sistemos skatinimo generalinio direktorato VIII skyrių (DGSP 

Ufficio VIII) (adresas: MAECI - DGSP, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039 0636912675; el. 

paštas: dgsp-08@esteri.it; sertifikuotas el. paštas: dgsp.08@cert.esteri.it). 

2. Dėl klausimų ar skundų dėl privatumo suinteresuotoji šalis gali kreiptis į Italijos Respublikos Užsienio reikalų 

ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną (RPD) (MAECI - RPD, Piazzale 

della Farnesina 1, 00135 Roma; tel. 0039 0636911; el. paštas: rpd@esteri.it; sertifikuotas el. paštas: rpd 

@cert.esteri.it). 

3. Norint dalyvauti šioje procedūroje, būtina duoti sutikimą tvarkyti prašomus duomenis. 

4. Aukščiau minėtų duomenų teikimas yra grindžiamas sutikimu, tačiau bet koks nenoras jų pateikti padarys 

paraišką nepriimtina. 

5. Duomenys bus tvarkomi mišriu būdu (rankiniu būdu ir automatizuotai) specialiai tam paskirtų DGSP 

darbuotojų ir aukščiausių Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos 

vadovų. 

6. Asmens duomenys bus perduodami Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo 

ministerijos kontrolės įstaigoms ir asmenims, turintiems teisę prieiti prie bet kokių dokumentų pagal Įstatymo 

241/1990 2 str. ir vėlesnius pakeitimus ir papildymus. Asmeniniai ir profesiniai pasirinkto kandidato 

duomenys bus paskelbti Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos 

institucinėje svetainėje.  

7. Pareiškėjų, kurie nėra paramos gavėjai, duomenys bus saugomi 15 metų, išskyrus įvykus ginčui, pradedant 

nuo bylos pabaigos dienos, o teisinio tikrumo sumetimais pasirinkto kandidato duomenys bus saugomi 

neribotą laiką. 

8. Suinteresuotosios šalys gali paprašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir juos koreguoti. Pagal galiojančius 

įstatymus ir išskyrus dalyvavimo šioje viešoje procedūroje pasekmes, šalys taip pat gali prašyti panaikinti 

šiuos duomenis, taip pat apriboti arba prieštarauti duomenų tvarkymui. Minėtais atvejais suinteresuotosios 

šalys turi pateikti specialų prašymą 1 punkte nurodytai tarnybai, informuodamos Italijos Respublikos 

Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministerijos duomenų apsaugos pareigūną. 

9. Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, gli interessati possono presentare 

reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, possono rivolgersi al Garante per la 

Protezione dei Dati personali (indirizzo: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 0039 06696771 (centralino), peo: 

garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it). Jei suinteresuotosios šalys mano, kad buvo pažeistos jų teisės 

į privatumą, gali pateikti skundą Italijos Respublikos Užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo 

ministerijos duomenų apsaugos pareigūnui. Jei jų netenkina atsakymas, jie gali kreiptis į Asmens duomenų 

apsaugos garantą (adresas: Piazza Venezia 11, 00187 Roma, tel. 0039 06696771, el. paštas: garante@gpdp.it, 

sertifikuotas el. paštas: protocol@pec.gpdp .com). 
 

 

 
                          

Vieta ir data 
 

…………………………………………….. 

Parašas dėl jų duomenų tvarkymo 
patvirtinimo ir sutikimo 

 

……………………………………………………………. 
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