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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamente taisyklėse
(toliau – Taisyklės) nustatyti asmens, atliekančio numizmatinių vertybių užsakymo, jų pirkimo,
grynųjų pinigų keitimo operacijas Grynųjų pinigų departamente (toliau – klientas), duomenų
tvarkymo tikslai, šių duomenų apimtis ir saugojimo terminai, reikalavimai, keliami kliento
duomenų tvarkymui ir saugojimui, ir klientų teisių įgyvendinimo tvarka.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms
asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų
organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ (toliau –
Bendrieji reikalavimai), Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 942 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis klientas
laikomas keliančiu mažą pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmę, ir kriterijų, kuriais
vadovaujantis laikoma, kad yra didelė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo grėsmė, sąrašo,
kliento ir naudos gavėjo tapatybės, kelių tarpusavyje susijusių piniginių operacijų nustatymo
taisyklių patvirtinimo ir informacijos apie pastebėtus galimo pinigų plovimo ir (ar) teroristų
finansavimo požymius, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
įstatymo pažeidimus ir priemones, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, pateikimo tvarkos
nustatymo“, Lietuvos banko valdybos 2016 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 03-47 „Dėl Eurų
banknotų ir monetų keitimo fiziniams ir juridiniams asmenims Lietuvos banke taisyklių
patvirtinimo“ ir Lietuvos banko valdybos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 03-290 „Dėl
Lietuvos banko numizmatinių vertybių pardavimo taisyklių patvirtinimo“.
3. Kliento duomenų saugumo fizinės, organizacinės ir techninės priemonės nustatytos
Lietuvos banko veiklos saugumo politikoje, patvirtintoje Lietuvos banko valdybos 2015 m.
birželio 15 d. nutarimu Nr. 03-100 „Dėl Lietuvos banko veiklos saugumo politikos patvirtinimo“,
Lietuvos banko informacinių sistemų apsaugos politikoje, patvirtintoje Lietuvos banko valdybos
2003 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 19 „Dėl Lietuvos banko informacinių sistemų apsaugos politikos
patvirtinimo“, Slaptažodžių naudojimo Lietuvos banke taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko
valdybos pirmininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 02-67 „Dėl Slaptažodžių naudojimo
Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“, Informacijos išteklių prieigos teisių suteikimo Lietuvos
banke taisyklėse, patvirtintose Lietuvos banko valdybos pirmininko 2002 m. gegužės 22 d.
įsakymu Nr. 02-125 „Dėl Informacijos išteklių prieigos teisių suteikimo Lietuvos banke taisyklių
patvirtinimo“, ir kituose Lietuvos banko teisės aktuose, reglamentuojančiuose fizines, technines ir
organizacines priemones, užtikrinančias Lietuvos banko turto ir informacijos apsaugą.
4. Taisyklių privalo laikytis visi Grynųjų pinigų departamento (toliau – GPD) ir
Organizacijos tarnybos Informacinių technologijų departamento (toliau – ITD) tarnautojai, kurie
vykdydami savo pareigas tvarko kliento duomenis arba juos sužino.
5. Pagal Taisykles tvarkomų ir saugomų kliento duomenų valdytojas yra Lietuvos bankas
(juridinio asmens kodas 188607684, Gedimino pr. 6, 01103 Vilnius).
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II SKYRIUS
KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, APIMTIS IR SAUGOJIMAS
6. Kliento duomenys tvarkomi siekiant:
6.1. apsaugoti viešąjį interesą ir sudaryti vienodas sąlygas fiziniams ir juridiniams
asmenims, fizinių ir juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims pasinaudoti Lietuvos banko
teikiamomis nemokamomis numizmatinių vertybių užsakymo, jų pardavimo ir grynųjų pinigų
keitimo paslaugomis;
6.2. užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui.
7. Siekiant apsaugoti viešąjį interesą ir sudaryti vienodas sąlygas fiziniams ir juridiniams
asmenims, fizinių ir juridinių asmenų įgaliotiems fiziniams asmenims pasinaudoti Lietuvos banko
teikiamomis nemokamomis numizmatinių vertybių užsakymo, jų pardavimo ir grynųjų pinigų
keitimo paslaugomis, tvarkomi šie kliento duomenys:
7.1. fizinio asmens, užsakančio numizmatines vertybes internetine užsakymų sistema,
elektroniniu paštu, faksu arba paštu: vardas ir pavardė, gimimo data, elektroninio pašto adresas ir
adresas, kuriuo turi būti pristatytos numizmatinės vertybės, jeigu klientas pageidauja jas gauti
paštu;
7.2. fizinio asmens, įsigyjančio numizmatines vertybes elektronine parduotuve: vardas ir
pavardė, asmens kodas; jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento pavadinimas ir numeris bei šalies kodas arba kita šiam asmeniui suteikta šalies unikali
simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti;
7.3. fizinio asmens, fizinio ir juridinio asmens įgalioto fizinio asmens, keičiančio tinkamus
eurų banknotus ir monetas, asmens kodas; jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data, asmens
tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris bei šalies kodas arba kita šiam
asmeniui suteikta šalies unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti;
7.4. fizinio ir juridinio asmens įgalioto fizinio asmens, atsiimančio numizmatines vertybes
Lietuvos banko kasose, asmens kodas; jeigu nėra asmens kodo, – gimimo data, asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris bei šalies kodas arba kita šiam asmeniui suteikta
šalies unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti.
8. Siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui, tvarkomi kliento –
fizinio asmens, fizinio ir juridinio asmens įgalioto fizinio asmens, perkančio numizmatines
vertybes, keičiančio litus į eurus, susidėvėjusius grynuosius pinigus arba ekspertizei pateiktus
pinigus – duomenys: vardas ir pavardė, asmens kodas (jeigu nėra asmens kodo, – asmens tapatybę
patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris) ir kiti Grynųjų pinigų tarnybos direktoriaus
2014 m. gruodžio 30 d. potvarkiu „Dėl Kasininko veiksmų, vykdant pinigines operacijas su
Lietuvos banko klientais Grynųjų pinigų tarnybos Kasos departamento pajamų ir išlaidų kasose,
aprašo patvirtinimo“ patvirtintoje Kliento tapatybės nustatymo formoje (toliau – Tapatybės forma)
nurodyti klientų duomenys, kai nustatoma, kad tai yra operacija, turinti įtartinų operacijų požymių,
arba operacija, kurios suma lygi arba viršija 15 000 Eur, arba piniginės operacijos turi susijusių
operacijų požymių.
9. Kliento duomenys gali būti laikomi dokumentų bylose spausdintine forma, taip pat
Lietuvos banko informacinėse sistemose, tarnautojų darbo vietos kompiuteriuose:
9.1. Taisyklių 7.1 papunktyje nurodyti kliento duomenys, tvarkant juos automatiniu būdu,
saugomi dvejus metus nuo paskutinės numizmatinės vertybės įsigijimo internetine užsakymų
sistema; kliento duomenys, laikomi dokumentų bylose spausdintine forma, – dvejus metus;
9.2. Taisyklių 7.2 papunktyje nurodyti kliento duomenys, tvarkant juos automatiniu būdu,
saugomi dvejus metus po paskutinės numizmatinės vertybės įsigijimo elektronine parduotuve;
9.3. Taisyklių 7.3 papunktyje nurodyti kliento duomenys, tvarkant juos automatiniu būdu,
saugomi vieną dieną (iki dienos pabaigos);
9.4. Taisyklių 7.4 papunktyje nurodyti kliento duomenys (įgaliojimai), laikomi dokumentų
bylose, saugomi dešimt metų;
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9.5. Taisyklių 8 punkte nurodyti kliento duomenys, tvarkomi automatiniu būdu ir
Tapatybės formos, laikomos dokumentų bylose, saugomi dešimt metų nuo piniginių operacijų
įvykdymo dienos. Už šių kliento duomenų tvarkymą atsakingi GPD direktoriaus potvarkiu paskirti
tarnautojai, kurie, pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, sunaikina šiuos kliento duomenis ir
pasirašo duomenų sunaikinimo aktą.
10. Taisyklių 7.1–7.3 papunkčiuose nurodyti kliento duomenys, tvarkomi automatiniu
būdu, sunaikinami automatiškai pasibaigus jų saugojimo terminui.
III SKYRIUS
KLIENTO DUOMENŲ TVARKYMO REIKALAVIMUS ĮGYVENDINANTYS VEIKSMAI
11. Su kliento duomenimis, kurie reikalingi funkcijoms atlikti, turi teisę susipažinti ir kitaip
juos tvarkyti GPD ir ITD tarnautojai, vadovaudamiesi principu „būtina žinoti“. GPD tarnautojams
draudžiama tvarkyti kliento duomenis tikslais, nesuderinamais su nustatytais Taisyklių 6 punkte.
Prieigos teisių prie Lietuvos banko informacinių sistemų, kuriose tvarkomi kliento duomenys,
suteikimas reguliuojamas Lietuvos banko informacinių sistemų veikimą reglamentuojančiais
Lietuvos banko teisės aktais, išvardytais Taisyklių 3 punkte.
12. GPD ir ITD tarnautojai privalo saugoti kliento duomenų paslaptį, jeigu šie kliento
duomenys neskirti skelbti viešai. Ši pareiga galioja perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus
darbo santykiams su Lietuvos banku.
13. GPD ir ITD tarnautojai, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam arba neteisėtam kliento
duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui,
turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai, laikydamiesi duomenų
saugumo fizines, organizacines ir technines priemones nustatančių Lietuvos banko teisės aktų, ir
vengti daryti nereikalingas kopijas.
14. Kliento duomenys kitiems asmenims teikiami tik įstatymuose arba kituose teisės
aktuose nustatytais atvejais ir ADTAĮ nustatyta tvarka.
15. Kliento duomenys turi būti saugomi ne ilgiau, nei to reikia duomenų tvarkymo
tikslams. Kliento duomenys, kurių nebereikia tvarkyti arba baigiasi jų saugojimo laikas, teisės aktų
nustatyta tvarka sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymuose nustatytais atvejais turi būti perduoti
valstybės archyvui.
16. Automatiniu būdu tvarkant Taisyklėse nurodytus kliento duomenis, taikomos pirmąjį
saugumo lygį, nustatytą pagal Bendruosius reikalavimus, atitinkančios priemonės.
IV SKYRIUS
KLIENTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA
17. Klientas, kai tvarkomi jo duomenys, turi ADTAĮ 23 straipsnyje nustatytas teises:
17.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
17.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie yra tvarkomi;
17.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą,
savo duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų įstatymų
nuostatų;
17.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.
18. Klientui informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiama Lietuvos banko
interneto svetainėje ir Lietuvos banko kasose.
19. Klientas, siekdamas įgyvendinti Taisyklių 17 punkte nurodytas savo teises, Lietuvos
bankui turi pateikti rašytinį prašymą asmeniškai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.
Identifikavus klientą, informacija apie jo asmens duomenų tvarkymą gali buti pateikta ir klientui
kreipiantis žodžiu.
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20. Rašytinis prašymas turi būti įskaitomas, kliento pasirašytas, jame turi būti nurodytas
kliento vardas ir pavardė, adresas, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš
Taisyklių 17 punkte nurodytų teisių klientas pageidauja įgyvendinti.
21. Pateikdamas rašytinį prašymą klientas privalo patvirtinti savo tapatybę – pateikti
galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba notaro patvirtintą jo kopiją. Pateikdamas
prašymą elektroninių ryšių priemonėmis klientas turi pasirašyti jį elektroniniu parašu.
22. Klientas savo teises gali įgyvendinti ir per atstovą. Tokiu atveju Lietuvos bankui
papildomai pagal Taisyklių 20–21 punktų nuostatas turi būti pateiktas įgaliojimas, kuris gali būti
sudarytas informacinių technologijų priemonėmis ir įregistruotas Įgaliojimų registre (šiuo atveju
dokumente privalo būti nurodytas fizinio asmens, kuriam duotas įgaliojimas, asmens kodas ir
įgaliojimui suteiktas identifikavimo kodas) arba patvirtintas notaro.
23. Prašymas, kuris pateiktas nesilaikant Taisyklių 20–22 punktuose nustatytų reikalavimų,
nenagrinėjamas. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Lietuvos bankas, ne vėliau kaip per
30 kalendorinių dienų, raštu informuoja prašymą pateikusį klientą.
24. Lietuvos banke kliento prašymas išnagrinėjamas ir atsakymas jam pateikiamas ADTAĮ
23 straipsnyje nustatyta tvarka.
25. Lietuvos bankas, atsisakydamas įstatymuose nustatytais pagrindais vykdyti kliento
prašymą įgyvendinti jo, kaip kliento (duomenų subjekto), teises, klientui pateikia tokio atsisakymo
motyvus ir nurodo ADTAĮ 23 straipsnyje nustatytą šio sprendimo apskundimo tvarką.
26. Kliento teisės Lietuvos banke įgyvendinamos neatlygintinai.
27. Lietuvos bankas, įgyvendindamas kliento teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų
asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Klientas, pateikęs galiojantį asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą, su asmens duomenimis supažindinamas Lietuvos banko patalpose arba
suderintomis ir duomenų saugumą užtikrinančiomis ryšio priemonėmis.
28. Sprendimus dėl kliento teisių įgyvendinimo priima GPD direktorius.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
29. GPD tarnautojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
30. GPD tarnautojai, pažeidę ADTAĮ ir (arba) šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
31. Taisyklės periodiškai, vieną kartą per dvejus metus, peržiūrimos ir prireikus
atnaujinamos.
____________________

