PROJEKTO DALYVIO APKLAUSOS ANKETA
1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Pavadinimas
Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste
Kodas

08.4.1-ESFA-V-416-06-0002

2. BENDRA INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVĮ
Dalyvavimo projekto
veiklose pradžios data
Pavardė (PDD1)
Vardas (PDD2)
Gimimo data (PDD3)
(formatu 0000-00-00)
Lytis (PDD6)

Vyras (V)
Moteris (M)

El. paštas (PDD4)
xxx@xxx.xxx
Tel. Nr. (PDD5)
+370xxxxxxxx
2.1. Projekto dalyvio statusas darbo rinkoje (Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas 2.1
skiltyje) PASTABA: šią skiltį projekto vykdytojas gali ištrinti iš anketos formos. Ji pildoma tik išskirtiniais
atvejais, kai projekto dalyvis neturi jokių teisinių santykių su Lietuvos valstybe ar dėl kitų priežasčių jo
darbo statuso negalima užpildyti automatiškai pagal Sodros registro duomenis.

2.1.1. Dirbantis

Dirbu savarankiškai (D1) [1];
Dirbu pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojas (D2);

2.1.2. Bedarbis

Nedirbu mažiau nei 6 mėn. (B1);
Nedirbu nuo 6 iki 12 mėn. (B2);
Nedirbu daugiau nei 12 mėn. (B3);

2.1.3. Ekonomiškai
neaktyvus asmuo

Studijuoju ar mokausi, bet nedirbu (E1);
Nedirbu, neieškau darbo, nestudijuoju ir nesimokau (E2) [2].

[1] - Individualių įmonių savininkai, bendrijų nariai, asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, verslo liudijimus
turintys asmenys, fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla
[2] - Pavyzdžiui: išėjęs į pensiją, nutraukęs verslą, visiškai neįgalus, namų šeimininkai ir pan.

2.2. Projekto dalyvio turimas išsilavinimas
2.2.1. Išsilavinimas
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(Pažymimas vienas labiausiai tinkantis variantas. Nurodomas
išsilavinimas, kuris jau yra įgytas.)
Ikimokyklinio amžiaus vaikas; (I1);
Pradinėse klasėse besimokantis moksleivis (iki 4 klasių) (I1);
Pradinis išsilavinimas (4 klasės) (I1);
Pagrindinis išsilavinimas (10 klasių) (I1);
Vidurinis išsilavinimas (12 klasių); profesinė kvalifikacija (I2);
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Aukštasis išsilavinimas (bakalauras, magistras, mokslų daktaras) (I3);
Suaugęs asmuo neturintis pradinio išsilavinimo (I4).
2.2.2. Dalyvavimas
mokymuose / kursuose /
švietimo programose

Mokausi / studijuoju / dalyvauju mokymuose (I5)
Nesimokau / nestudijuoju / nedalyvauju jokiuose mokymuose (I6)

2.3. Projekto dalyvio priklausymas grupėms (Pažymimas vienas arba keli labiausiai tinkantys
variantai)
Asmuo, priklausantis socialinėms, kultūrinėms, tautinėms ir religinėms mažumoms,
migrantas, užsienio kilmės asmuo (G3);
Neįgalus asmuo (G4);
Asmuo, neturintis nuolatinės gyvenamosios vietos(G5) [3];
Asmuo, priklausantis socialiai pažeidžiamoms grupėms(G7) [4];
Asmuo nepriklausantis nė vienai socialiai pažeidžiamai grupei(G8) [5];
Nesutinku teikti šios informacijos (G9) [5]
[3] - Benamis, nakvynės namų, krizių centro gyventojas, asmuo gavęs antstolio raginimą išsikelti, gyvenantis būste
neatitinkančiame statybos ir specialiųjų normų reikalavimų.
[4] - Asmenys (šeimos) dėl tam tikrų veiksnių ar aplinkybių patiriantys ar turintys pavojų patirti socialinę atskirtį ar
priklausantys kitoms PFSA nurodytoms socialiai pažeidžiamoms grupėms
[5] - Požymį galima žymėti tik tuo atveju, jeigu projekto tikslinė grupė nėra viena iš aukščiau nurodytų grupių

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO DALYVIO ATITIKTĮ PAPILDOMIEMS
KRITERIJAMS
Projekto dalyvis yra Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo turintis
ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (pažymima „Taip“,
jei projekto dalyvis atitinka kriterijų, arba „Ne“, jei neatitinka)

Taip

Ne

4. KITI POŽYMIAI
Projekto dalyvio gyvenvietė
(Projekto dalyvis užpildo
įgyvendinančiosios institucijos
prašomą informaciją)
Patvirtinu, kad šios projekto dalyvio apklausos anketos 2–4 punktuose pateikta informacija
yra teisinga.
Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenys bus tvarkomi remiantis Pranešimu dėl
asmens duomenų tvarkymo.

(parašas)
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(vardas, pavardė)
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PRANEŠIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
Siekdami užtikrinti tvarkomų Jūsų asmens duomenų apsaugą pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L
119, p. 1) (toliau – BDAR), 13 ir 14 straipsnius informuojame, kad:
Jūsų asmens duomenų valdytojas – LR finansų ministerija, Lukiškių g. 2, tel. (8 5) 239 0000,
el. paštas finmin@finmin.lt. LR finansų ministerijos asmens duomenų apsaugos pareigūno
kontaktai: dap@finmin.lt.
Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

Projekto įgyvendinimo priežiūros (vertinant projekto išlaidas ir rezultatus, projekto mokymų efektyvumą);

Ataskaitų Europos Komisijai rengimo ir teikimo (naudojami apibendrinti nuasmeninti duomenys apie lytį
ir priklausymą anketoje nurodytoms grupėms);

Socialinių tyrimų (naudojami Jūsų pateikti duomenys).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:
Jūs dalyvaujate projekto veikloje, kuri yra finansuojama iš ES fondų lėšų, už renginio išlaidas ir projekto
rezultatus yra atsiskaitoma Europos Komisijai. Pagal Europos Komisijos reikalavimus[1], Lietuva turi atsiskaityti dėl
projektuose dalyvaujančių asmenų priklausymo įvairioms grupėms (atitinkamai yra sudaryta Jums pateikta anketa) ir
turi būti užtikrinta galimybė identifikuoti tikrai egzistuojantį asmenį.
Jūsų pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, lytis, el. pašto adresas, tel. nr., statusas darbo
rinkoje, išsilavinimas, priklausymas anketoje išvardintoms grupėms, atitiktis anketoje nurodytiems papildomiems
kriterijams) tvarkomi siekiant įvykdyti duomenų valdytojui taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c
punktas).
Jums atsisakius pateikti prašomus asmens duomenis, neteksite galimybės dalyvauti projekto veikloje.
Jūsų asmens duomenų gavėjų kategorijos:

Projekto vykdytojas;

Įgyvendinančioji institucija;

Socialinius tyrimus atliekančios institucijos ir įmonės.
Asmens duomenų saugumo užtikrinimas:

Prie asmens duomenų, kurie suvedami ir saugomi ES fondų informacinėje sistemoje (SFMIS2014), gali
prieiti tik įgyvendinančių institucijų darbuotojai, kurie administruoja projektą. Visi darbuotojai yra pasirašę
konfidencialumo įsipareigojimus. Darbuotojų veiksmai yra fiksuojami informacinėje sistemoje.

SFMIS2014 sistema yra nuolatos audituojama ir sertifikuojama duomenų saugos atžvilgiu.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis BDAR, kitais LR finansų ministerijos ir kitų ES fondus
administruojančių institucijų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Asmens duomenys SFMIS2014 duomenų bazėje saugomi iki atitinkamos ES struktūrinių fondų programos
įgyvendinimo pabaigos, archyvinėje SFMIS2014 duomenų bazėje duomenys saugomi trejus metus po programos
įgyvendinimo pabaigos arba galutinės programos ataskaitos patvirtinimo dienos.

Dokumentai ar jų kopijos, kuriuose yra asmens duomenų, yra saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka.
Papildoma informacija:
Kai kurie duomenys apie Jus (vardas, pavardė, gimimo data ir socialinio draudimo laikotarpiai) gali būti gaunami
iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo (Sodros) išmokų
gavėjų registro.
Jūsų teisės:
Jūs turite teisę prašyti leisti Jums susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netikslius,
neišsamius Jūsų asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą.
Jūsų teisės įgyvendinamos remiantis BDAR reikalavimais ir Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų
teisių įgyvendinimo finansų ministerijoje aprašu, kurį galite rasti adresu http://finmin.lrv.lt/lt/asmens-duomenu-apsauga1. Jei norite imtis aukščiau nurodytų veiksmų, prašome kreiptis į LR finansų ministerijos duomenų apsaugos pareigūną.
Jei manote, kad Jūsų teisės, susijusios su mūsų atliekamu asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę
kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.
Prireikus šis informacinis pranešimas gali būti tikslinamas. Apie visus jo pakeitimus pranešam www.einvesticijos.lt
interneto svetainėje, kurioje šis pranešimas yra skelbiamas. Jį galite rasti adresu www.esinvesticijos.lt/dokumentai.
Kilus klausimams dėl renginio, kuriame Jūs dalyvaujate, prašome kreiptis į projektų vadovą.
[1]  2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013.
 Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-316.
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