AAA, AAD, AM darbuotojams: vidinis portalas
Prisijungim prie GPAIS vidinio portalo suteikia GPAIS Pagalbos tarnyba.
Kreipdamasis dl prisijungimo asmuo paraiškos formoje turi pažymti, ar susipažino su duomen saugos reikalavimais.
Prisijungimas suteikiamas tik asmenims, kuriems prieiga prie GPAIS vidinio portalo btina dl nuolat vykdom viešojo administravimo, aplinkos
apsaugos valstybins kontrols funkcij ar Valstybs informacini ištekli valdymo statyme apibržt informacins sistemos tvarkymo ar valdymo funkcij.

Duomen saugos reikalavimai vidinio portalo naudotojams

Dl Naudotoj pareigos užtikrinti GPAIS vidiniame portale pasiekiam duomen apsaug
Naudotoj teiss suteikiamos tik dl vykdom viešojo administravimo, aplinkos apsaugos valstybins kontrols funkcij ar Valstybs informacini ištekli
valdymo statyme apibržt informacins sistemos tvarkymo ar valdymo funkcij, todl atsakingos institucijos, kuriose dirba prisijungimus gaunantys
valstybs tarnautojai ar darbuotojai (Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentra, Aplinkos apsaugos departamentas
prie Aplinkos ministerijos ar kitos institucijos, gaunanios teis pasiekti vidin portal pagal duomen teikimo sutartis) ir prisijungimus gaunantys
valstybs tarnautojai ar darbuotojai atsako už tai, kad institucijos valstybs tarnautojai ir darbuotojai tinkamai tvarkyt jiems GPAIS vidiniame
portale prieinamus moni, staig organizacij, j atstov – fizini asmen duomenis, užtikrint pateikt dokument konfidencialum pagal teiss akt
reikalavimus.
Duomen saugos nuostatai.
Dl Naudotoj asmens duomen apsaugos
Prisijungimus gavusi Naudotoj asmens duomenys (vardas, pavard) gals bti matomi GPAIS vidinio portalo naudotojams - GPAIS tvarkytojo
administratoriams, kurie gyja teises prisijungti prie vidinio portalo sistemos ir valdyti Naudotoj srašo GPAIS duomenis pagal suteikt unikal
Naudotojo vard ir slaptažod, kiek tai btina siekiant užtikrinti Vieningos gamini, pakuoi ir atliek apskaitos informacins sistemos nuostat (https://ww
w.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/73522d60723711e3b29084acd991add8/asr) 12 punktu priskirtas funkcijas; GPAIS valdytojo darbuotojams; GPAIS
pagalbos tarnybos informacins sistemos, kurioje tvarkomos užklausos dl prisijungim, administratoriams, AAA IT skyriaus, Atliek licencijavimo
skyriaus specialistams, nagrinjantiems GPAIS pagalbos tarnybos užklausas.
Pateikti asmens duomenys gali bti atskleisti valstybin priežir vykdanioms institucijoms, teissaugos institucijoms, teismams, informacini
technologij bendrovms, kurios, remdamosi su GPAIS valdytoju ar tvarkytoju sudarytomis sutartimis, tvarko duomenis, kad užtikrint informacini
sistem tobulinim ir palaikym, GPAIS valdytojo ar tvarkytojo funkcij pertvarkymo ar reorganizavimo atveju – teises ir pareigas perimanioms
institucijoms ar asmenims. Naudotojai turi teis susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti asmens duomenis, reikalauti ištrinti
asmens duomenis, teis apriboti asmens duomen tvarkym, teis asmens duomen perkeliamum, kitas Bendrajame duomen apsaugos reglamente
apibržtas duomen subjekt teises. Duomenis dl asmens duomen tvarkymo AAA galite rasti: http://gamta.lt/cms/index?rubricId=24102e55-f5d642f7-88ba-fe6e9a454254. Aplinkos apsaugos agentros duomen apsaugos pareigno kontaktai: duomenuapsauga@aaa.am.lt

Suteikiamos sistemins, GPAIS techninje specifikacijoje apibržtos rols - teisi rinkiniai
Jei specialistui aktualios sisteminiame rinkinyje nenurodytos teiss, GPAIS Pagalbos tarnybai teikiamame prašyme nurodomi poreikiai.
AAA specialistas

AAD specialistas

AM specialistas

Gamini, pakuoi apskaita (GI svadas,
registracijos informacija, apskaitos dokumentai,
kontaktai);

Gamini, pakuoi apskaita (GI svadas, registracijos
informacija, apskaitos dokumentai, kontaktai);

Gamini, pakuoi apskaita (GI svadas,
registracijos informacija, apskaitos
dokumentai, kontaktai);

GI organizacijos, pavedimo davjai;
GI organizacijos, pavedimo davjai, GII
organizacij veiklos dokumentai;
Atliek tvarkymo vietos, atliek tvarkymo apskaita,
lydrašiai, leidžiam tvarkyti kieki peržira ir
koregavimas;

GI organizacijos, pavedimo davjai;
Atliek tvarkymo vietos, leidžiami tvarkyti kiekiai,
atliek tvarkymo apskaita, lydrašiai, leidžiam tvarkyti
kieki peržira;

Atliek tvarkymo vietos, atliek tvarkymo
apskaita, lydrašiai, leidžiam tvarkyti kieki
peržira;

Užstatini pakuoi srašas;
Užstatini pakuoi srašas;

Užstatini pakuoi srašas;

Atliek susidarymo apskaita;

Atliek susidarymo apskaita;

Atliek sutvarkym rodantys dokumentai;

Atliek sutvarkym rodantys dokumentai;

Tarpvalstybinio atliek vežimo (judjimo) dokumentai;

Atliek tvarkymo veiklos garantijos ar draudimo
sumos, sutari derinimas;

kio subjekt tikrinimai;

Atliek susidarymo apskaita;
Atliek sutvarkym rodantys dokumentai;
MBA ataskaitos;

Tarpvalstybinio atliek vežimo (judjimo)
dokumentai;

Analitins (BI) ataskaitos;

Savivaldybi ir region ataskaitos dl atliek
tvarkymo;

Elektroniniai sistemos pranešimai.

Energijos gamybos iš BSA ataskaitos;

Statistins apklausos;
MBA ataskaitos;
Savivaldybi ir region ataskaitos dl atliek
tvarkymo;
Energijos gamybos iš BSA ataskaitos;
PCB ataskaitos;
Atliek tvarkymo organizavimo licencij išdavimas;
Analitins (BI) ataskaitos;
Elektroniniai sistemos pranešimai.

Susij straipsniai:
Prisijungimas nepavyksta: gržtama pradin puslap
Registracija
AAA, AAD, AM darbuotojams: vidinis portalas
Gaunama klaida "Veiksmas neatliktas"
Atstovai

Elektroniniai sistemos pranešimai.

