CIVILINĖS AVIACIJOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFORMACINĖ SISTEMA
Asmens duomenų tvarkymo tikslas
Fizinių asmenų, teikiančių prašymus,
dokumentus ir kitus duomenis Civilinės
aviacijos priežiūros paslaugų
informacinei sistemai (toliau – CAPP
IS), CAPP IS naudotojų ir kitų fizinių
asmenų, kurių asmens duomenys
tvarkomi CAPP IS, tapatybės
nustatymas ir apskaita
Duomenų gavėjai

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų
informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. 3-235 „Dėl
Civilinės aviacijos priežiūros paslaugų
informacinės sistemos nuostatų ir duomenų
saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau –
Nuostatai)
Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos
Fizinių asmenų, teikiančių prašymus,
dokumentus ir kitus duomenis CAPP IS,
duomenys
Detalūs CAPP IS tvarkomi asmens
duomenys nurodyti Nuostatų III skyriuje.

Duomenų tvarkytojas

Fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys 1. civilinės aviacijos specialistų duomenys – viešoji įstaiga Transporto kompetencijų
teisę gauti asmens duomenis teisės aktų 25 metus (išskyrus technikų / inžinierių agentūra
nustatyta tvarka
duomenis, kurie saugomi nuolat pagal 2003 m.
lapkričio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.
2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo
tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių
bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis
atliekančių
organizacijų
bei
darbuotojų
patvirtinimo 66.B.20(e) dalies reikalavimus);
2. civilinės aviacijos specialistų medicinos
duomenys – 25 metai;
3. aviacijos medicinos gydytojų duomenys
– 10 metų;
4. mokėjimų už teikiamas paslaugas duomenys –
10 metų (pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro
patvirtintos Bendrųjų dokumentų saugojimo
terminų rodyklės 10.6 papunktį);
5. asmenų, naudojančių CAPP IS, duomenys – 10
metų.

6. pasibaigus terminui asmens duomenys
sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų
nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės
archyvams.
Duomenų teikėjai
1. valstybės įmonė Registrų centras,
teikianti duomenis iš Juridinių asmenų ir
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registrų;
2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos, teikianti duomenis iš
Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
Mokesčių
apskaitos
informacinės
sistemos;
3. Informacinės visuomenės plėtros
komitetas, teikiantis duomenis iš
Valstybės
informacinių
išteklių
sąveikumo platformos;
4.
viešoji
įstaiga
Transporto
kompetencijų
agentūra,
teikianti
duomenis iš Lietuvos Respublikos
civilinių orlaivių registro;
5. fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie
teikia prašymus, dokumentus ir kitus
duomenis CAPP IS (civilinės aviacijos
vežėjai,
aerodromai,
orlaivių
projektavimo, gamybos ir priežiūros
organizacijos,
aviacijos
mokymo
įstaigos, aerodromai ir oro uostai, oro
navigacijos paslaugų teikėjai bei kiti
juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių
veikla yra susijusi arba planuojama
susieti su civiline aviacija).

