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Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymas Nr. I-1374 (toliau asmens duomenis. fstatymas
fstatymas) ginaLmogaus privataus gyvenimo neliediamumo teisg tvarkant
reglamentuoja santykius, kurie atsiranda tvarkant asmens duomenis automatiniu btidu, taip pat
neautomatiniu bUdu tvarkant asmens duomenq susistemintas rinkmenas: s4raSus, kartotekas, bylas'
s4vadus ir kita. fstatymas taip pat nustato fiziniq asmenq, kaip duomenq subjektq, teises, Siq teisiq
apsaugos tvark4, juridiniq ir fiziniq asmenq teises, pareigas ir atsakomybg tvarkant asmens duomenis.
registro istatymo
fstatymo 7 straipsniu reglamentuotas Lietuvos Respublikos gyventojq
nustagrta tvarka asmeniui suteikto asmens kodo naudojimas. Sio straipsnio 4 dalyje ltvirtinta
imperatyvi teises norm a, draudLianti asmens kod4 skelbti vie5ai.

Vykdant Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus priimtq isakymq
administracing prieZitir4 nustagrta, kad ne visada laikomasi fizinio asmens kodo naudojimo
konfidencialumo.

Raseiniq rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. lsakyme
Nr. Ar-300 ,,Del Emilio Danuso laikinosios globos tevq pra5ymu nustatymo",2017 m. kovo 29 d.
globos tevq pra5ymu nustatymo",2017 m.
lsakyme Nr. Ar-309,,DeI Sonatos Tverijonaites laikinosios
kovo 29 d. lsakyme Nr. Ar-308 ,,Del Vidmantes Tverijonaites laikinosios globos tevq praSymu
nustatymo",2017 m. kovo 29 d. lsakyme Nr. Ar-307,,DeIMigles Tverijonaites laikinosios globos tevq
pra5ymu nustatymo" nurodyti savivaldybes administracijos direktoriaus isakymuose skiriamo vaiko
globeju duomenys, iskaitant ir asmens kod4.
Atkreiptinas demesys i tai, kad fstatymo 7 straipsnio 3 dalyje pateiktas baigtinis s4ra5as
atvejq, kada galima naudoti asmens kod4 be duomenq subjekto sutikimo, tadiau asmens kod4 skelbti
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vie5ai draudZiama. Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymai, kaip ir kitq savivaldybes
institucijq priimti sprendimai yra vie5i, savivaldybes gyventojai ar jq atstovai, kiti suinteresuoti
subjektai turi teisg susipaZinti su savivaldybes institucijq sprendimq projektais ir jq priimtais
sprendimais, todel asmens kodas minetuose teises aktuose neturetq bOti skelbiamas.
AtsiZvelgdama !tai, kas isdestlta" bei vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZi[ros istatymo Nr. VIII-730 2 straipsnio I dalimi, 4 straipsnio I dalies 2 punktu'
5 straipsnio 2 dalies
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punktu,

reikalauju:
lgyvendinti Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo Nr. I-1374
7 straipsnio 4 dalies nuostat4 ir rengiant bei priimant sprendimus, kuriuose naudojami asmens
duomenys, laikytis 2mogaus privataus gyvenimo neliediamumo teises.
Apie priimt4 sprendim4 vyriausybes atstovui Kauno apskrityje turi biiti pranesta per
l0 dienq nuo sprendimo pridmimo dienos.
Primenu, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiiiros
subjektui
istatymo Nr. VIII-730 4 straipsnio 9 dalimi, visais atvejais apie savivaldyb€s administravimo
pateikt4 teikim4 ar reikalavim4 Vyriausybes atstovas pranesa merui (savivaldybds vadovui)' Meras
artimiausiame savivaldybes tarybos posddyje privalo su Sia informacija supaZindinti savivaldybes
tarybos narius.
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