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2021 m. kovo 23 d. jsakymu Nr. V-14

ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L Asmens duomenq tvarkymo taisykliq (toliau * 1'aisykles) tikslas - reglamentuoti asmens

duomenq tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, duomenq apsaugos pareigUno funkcijas, taip pat

pagrindines asmens duomenq tvarkymo, duomenq subjekto teisiq igyvendinimo ir duornenq apsaugos

technines bei organizacines priemones PaneveZio muzikos mokykloje.

2. Duomenq valdytojas tvarkydamas asmens duomenis vadovaujasi:

2.1, Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu;

2.2.Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (toliau * ADTAI);

2.3.2016 m. balandZio 2l d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 20161619 dd,l

fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo

panaikinama Direktyva 95l46lEB (toliau - Reglamentas) ir jo igyvendinamaisiais teises aktais;

2.4, Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;
2.5. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

2.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. balandZio 5 d. nutarimu Nr.254,,Del valstybes

ir savivaldybiq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo" (galiojanti suvestine

redakcija 2020-01 - I 0),

2.7. Siomis Taisyklemis ir kitais teises aktais.

3. Taisyklese varto.iamos sqvokos:

3.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe nustatyta

arba kurio tapatybg galima nustatyti (duornenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybq galima

nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galirna nustatyti, visq pirma pagal

identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis ir

interneto identifikatoriq arba pagal vienq ar l<elis to fizinio aslnens fizines, fiziologines, genetitres,

psichines, ekonomines, kultDrines ar social ines tapatybes poZymius;

3.2. Duomenq valdytojas - PaneveLio muzikos mokykla, juridinio asmens kodas 190426456,

adresas Vilniaus g.2,PaneveZys, tel. 8(45)587401, el. p. mokykla@panmm'lt;

3.3. Duomenq tvarkymas bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis

priemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq

seka, kaip antai rinkimas, lra5ymas, rfiSiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas,

iSgava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu bDdu sudarant galimybg

jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, iStrynirnas arba

sunaikinimas;



3.4. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba.juridinis asmuo, valdZios institucija, agentDra ar kita

istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

3.5. Duomenq gavejas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentDra ar kita

!staiga, kuriai atskleidLiamiasmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne. ValdZios irrstitucijos,

kurios pagal Sqiungos arba valstybes nares teisg gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretq

tyrim4, nelaikomos duomenq gavejais.

3.6. Duomenu apsaugos pareigiinas - MB ,,Duomenq sauga", el, pa$tas clapiii;clLrottrctrLt-

sarrga.lt, tel, Nr. +370 672 43319;

3.7. Vidaus administravimas - veikla, kuria uZtikrinamas duomenq valdytojo savarankiSkas

funkcionavimas (strukt[ros tvarkymas, pelsonalo valdymas, darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimq

!gyvendinimas, clokumentq valdymas, turimq materialiniq ir finansiniq iStekliq valdymas ir

naudojimas, nuotolinio darbo administravimas, darbo ir ugdymo proceso organizavimas' ra5tvedybos

tvarkymas ir pan.).

3.g. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI ir Reglamente varlojamas s4vokas'

4. pasikeitus Taisyklese minimq teises aktq ar rekomendacinio pobiidZio dokumentq

nuostatoms, taikomos aktualios tq teises aktq ar rekomendacinio pobudZio dokumentq redakcijos

nuostatos.

5. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu

automatiniu bldu.

biidu susistemintose rinkmenose ir (arba)

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

IR SAUGOJIMO TERMINAI

6. Duomenq valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Siais principais:

6.L asmens duomenis tvarko tik teisetai ir apibreZtiems tikslams pasiekti;

6.2. asmens duomenys yra tvarkomi tikslingai, sqZiningai, laikantis teises aktq reikalavirnq;

6.3. asmens duome6ys tvarkomi taip, kad jie bfitq tikslDs, esant jq pasikeitimui nuolat

atnaujinami; netikslus ar neiSsamus duomenys i5taisomi, papildorni, sunaikinami arba sustabdomas jq

tvarkyrnas;

6.4, asmens duomenys tvarkomi tik tokia apimtirni, kuri yra reikalinga asmens duomenq

tvarkymo tikslams Pasiekti;
6.5. asmens duomenys saugomi tokia forma ir tiek laiko, kad duomenq subjektq tapatybq b[tq

galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie dtromenys buvo surinkti ir

tvarkomi;
6.6. asmens duomenis tvarko tokiu bDdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines

priemones btitq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaugq nuo duomenq

tvarkymo be leidimo arba neteiseto duonrenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo, sunaikinimo ar

sugadinimo.

7. Asmens duomenYs Yra saugomi

rodykleje, patvirlintoje Lietuvos vyriausiojo

vadovaujantis Bendrqiq dokumentq saugojimo tenninq

, archyvaro isakymu, nurodytais terminais. Kiti asmens
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cluomenys yra saugomi Lietuvos

reikalinga numatYtiems tikslams

duomenq valdytojo vadovas.

Respublikos lstatymq nustatyta tvarka arba ne ilgiau nei tai yra

pasiekti. Atskirq asmens duomenq saugojimo terminus nustato



III SKYRIUS

DUOMENU vALDYToJo IR TvARKYToJo FUNKCIJOS, TEISES IR
PAREIGOS

8. Duomenq valdytojas turi Sias teises:

g.l. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius asmens duomenq tvarkym4;

8.2. paskirti uZ asmens duomenq apsaugq atsakingq asmeni;

8.3. sprqsti del tvarkomll asmens duomenq teikimo;

8.4. tvarkYti asmens duomenis.

9. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:

g.1. uztikrinti, kad butq laikomasi Reglamento, ADTAI ir kitq teises aktq reglamentuojandiq

asmens duomenq tvarkYm4;

9.2. igyvendinti Duomenq subjekto teises Taisyklese nustatyta tvarka;

9.3. uztikrinti asmens duomenq saugumq !gyvendinant technines, organizacines ir fizirres

asmens duomenq saugumo Priemones;

9.4.tvarkyri duomenq tvarkymo veiklos lra5us ir uZtikrinti duomenq veiklos ira5q pakeitimq

atsekamum4;

9.5. verlinti poveiki duomenq apsaugai;

9'6.konsultuotissuVatstybineduomenqapsaugosinspekcija;
9.7. prane5ti apie duornenq saugumo paLeidimq;

9.8. paskirti duomenq apsaugos pareigDnq'

10, Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:

10.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenq tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenq saugumo uZtikrinimui;

10.2. teikia metoding pagalb4 darbuotojams ir duomenq tvarkytojams asmens duomenq

tvarkymo tikslais;

10.3. organ izuo.iadarbuoto.iq mokymus asmens duomenq teisines apsaugos klausimais;

I 0.4. organizuo.ia duomenq tvarkymq;

10.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenq valdytojo teisems ir pareigorns igyvendinti;

10.6. duomenq tvarkytojas turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenq

tvarkymo sutarlyje. Su Duomenq tvarkytoju Duomenq valdytojas sudaro raSytinq sutarli del asmens

duomenq tvarkymo, kurioje numatoma, kokius duomenq tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenq

tvarkyto.las. Duomenq valdytojas privalo parinkti tok! Duomenq tvarkyto.iq, kuris garantuotq reikiamas

technines, organizacines ir fizines duomenq apsaugos priemones ir uZtikrintq, kad tokiq priemoniq bDtq

laikornasi.

I 1. Duomenq tvarkytojas turi Sias teises:

1 l.l . teikti Duomenq valdytojui pasiIlymus del duomenq tvarkyrno techniniq ir programiniq

priemoniq gerinimo;

I 1.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra lgaliotas Duomenq valdytojo'

12. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas,.iis turi Sias pareigas:

12,1. igyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenq saugumo priemones,

skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitirro, atskleidimo, taip pat



nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo apsaugoti;

12.2. supaLindinti naujai priimtus darbuotojus su Taisyklemis;

12.3. uLtikrinti, kad prieiga prie asrnens duomenq botq suteikta tik Taisyklese nustatyta tvarka

igaliotiems asmenims;

12.4. uLtikrinti, kad asmens duomenys butq saugomi nustatytais terminais;

12.5. u1tikrinti, kad asmens duomenys butq tvarkomi vadovaujantis Taisyklemis, Reglamentu,

ADTAI ir kitais asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiais teises aktais;

12.6, saugoti asmens duomenq paslapti, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir

nesudaryti sqlygLl jokiomis priemonemis su ja susipaZinti ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas

naudotis Sia informacija, tiek istaigoje, tiek uZ.ios ribq;

12.7. tvarkylii duomenq tvarkymo veiklos ira5us ir uZtikrinti duomenq veiklos ira5q pakeitimq

atsekamumq;

I2.8. padeti Duomenq valdytojui uztikrintijam numatytas prievoles;

12.9. pranesti Duomenq valdytojui apie duomenq saugumo pazeidim4;

12.10. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su Duomenq subjekto

duornenimis susijusiq informacijq, su kuria susipaZino atlikdami duomenq tvarkymo veiksmus;

12.11. del tvarkomq duomenq konsultuotis su Duomenq valdyto.io paskirtu atsakingu asmeniu'

13. Duomenq tvarkytojas atlieka Sias funkci.ias:

l3.l . lgyvendina asmens duomenq saugumo priemones;

13.2. tvarko asmens duomenis pagal Duomenq valdytojo nurodymus.

IV SKYRIUS
DUOMENU APSAUGOS PAREI GUNAS

14. DuomenLl apsaugos pareig[no funkcijos:

14.1. infbrmavimas duomenq valdytojo ir darbuotojq apie pareigas pagal asmens duomenq

apsaugq reglamentuojand i us aktus;

14.2. informavimas duomenq valdytojo apie bet kokius neatitikimus (paZeidimus) duomenq

apsaugos srityje, kuriuos cluomenq apsaugos pareigunas nustato vykdydarnas savo funkcijas;

14.3. rengimas ir teikimas atsakyrnq i duomenq subjektq pateiktus duomenq valdytojui

pra5ymus, susijusius su.iq asmens duomenq tvarkymu ir naudojirnu;

14.4. bendradarbiavimas ir kontaktavimas su prieZiuros institucija (Valstybine duomenq

apsaugos inspekcija), kontaktinio asmells funkcijq atlikirnas su tluomenq tvarkymu susijusiais

klausimais;
14.5. konsultavimas del poveilcio duomenq apsaugai vertinimo;

14.6. mokymq ir konsultacijq duornenq apsaugos klausimais teikimas.

15, Duomenq valdyto.ias prieS patvirtindar-nas, pasira5ydamas ar kitokiu b0tq priimdamas

vidaus dokumentq (tvark4, politikq, taisykles, apra54 ar kit4, rrepriklausomai nuo jo pavadinimo ar

formos, dokumentq), sutarti ar kitq dokument4, kuris potencialiai gali reglamentuoti arba buti susijqs su

asmens duomenq apsauga, privalo gauti duomenq apsaugos pareiguno nuomonQ.

16. Duomenq valdytojas privalo uZtikrinti, jog duomenq apsaugos pareigDnas b[tq tinkamai ir

laiku itraukiamas i visq su asmens duomenq apsauga susijusiq klausimq nagrinejimq 
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17. Darbuoto.iai, tvarkantys duomenq subjektq asmens duomenis, privalo:

17 .1. konsultuotis su duomenq apsaugos pareigDnq visais ne!prastais klausimais, kuriais

susiduria savo veikloje. Jeigu darbuoto.iui kyla bent menkiausia abejone del duomenq tvarkymo

teisetumo ar keliamq reikalavimq, darbuotojas privalo kreiptis ! duomenq apsaugos pareigln4 ir gauti

jo rekomendacij4;

11.2. kreiptis i duomenq apsaugos pareigDn4, kai gaunamas duomenq subjekto praSymas del

duomenq iStaisymo, iStrynimo, susipaZinimo Su tvarkomais asmens duomenimis ar perkelimo'

18. Duomenq apsaugos pareig[no dalyvavimas ivykus duomenq saugumo pazeidimu

reglamentuotas Reagavimo i asmens duomenq saugumo paZeidimus proced[ros apraSe'

19. Duomenq apsaugos pareigDnas, ne rediau kaip kartq per metus atlieka asmens duomenq

tvarkymo rizikos vertinim4 ir ataskait4 pateikia Duomenq valdytojo direktoriui'

V SKYRIUS

REIKALAVIMAIDARBUOT0JAMS,TVARKANTIEMSASMENSDUOMENIS

20. prieiga prie asmens duomenq gali blti suteikta tik tiems darbuotojams, kurie atsakingi uZ

asmens duomenq tvarkyrnq arba, kuriems tokie duomenys yra reikalingijq funkcijoms vykdyti'

21. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojams yra

suteiktos teises.

22. Darbuotojai, tvarkantys duomenq sub.iektq asmens duomenis, privalo:

22.l.laikylis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo ir saugumo reikalavimq' itvirtintq

ADTAI, Reglamente, Taisyklese ir kituose teises aktuose;

22.2. konsultuotis su duomenLl apsaugos pareigDnq visais ne!prastais klausimais, kuriais

susiduria savo veikloje. Jeigu darbuotojui kyla bent menkiausia abejone del duomenq tvarkymo

teisetumo ar keliarnq reikalavimq, darbuoto.jas privalo kreiptis i duomenq apsaugos pareigilnq ir gauti

jo rekomendacijq;

223.kreiptis !duomenq apsaugos pareig[nq, kai gaunan,as duomenq subjekto prasymas del

duomenq iStaisymo, iStrynimo, susipaZinimo su tvarkomais asmens duomenimis ar perkelimo

22.4.laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis

susijusiq informacijq, su kuria jie susipaZino vykdydami savo funkci.ias, nebent tokia inforrnaci.ia butq

vieSa pagal galiojandiq teises aktq reikalavimus (pareiga saugoti asmens duomenq paslapti galioja ir

pasibaigus darbo santykiams su Duomenq valdytoju);

225. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su

asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuris nera !galiotas tvarkyti asmens duomenis;

22.6. nedelsiant praneSti duomenq apsaugos pareig[nui, apie bet kokiq itartinq situacij4, kuri

gali kelti gresmg tvarkomq asmens duomenq saugumui. Esant asmens duomenq apsaugos paZeidimui,

Duomenq valdytojo darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq laikymosi

koritroles funkcijas, lvertina rizikos veiksnius, paZeiclimo poveikio laipsni, lalq ir padarinius bei

kiekvienu konkrediu atveju teikia pasi[lymus Duomenq valdytojo direktoriui del priemoniq, reikiamq

asmens duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams pasalinti;

227. laikytis kitq Taisyklese ir asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose teises aktuose

nustatytq re ikalavi mq'
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23. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, pasirasytinai

uZtikrintas susipaZinirno !rodomumas) supaZindinami su Taisyklemis'

24. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis' privalo

arba kitokiu b[du (turi bnti

pasira5yti konfidencialumo

pasiZadejimq. Pasira5ytas pasiZadej imas saugomas asmens byloje'

25. Darbuotojai netenka teises tvarkyti duomenq subjektq asmens duomenq, kai pasibaigia

darbo santykiai su Duomenq valdytojo arba kai jiems pavedama vykdyti su duomenq tvarkymu

nesusij usias funkcij as.

VI SKYRIUS
ASMENSDUOMENUTEIKIMASTRETIESIEMSASMENIMS

26. Jokie asmens duomenys negali b[ti siundiami, perduodami arba bet kokiu kitu bUdu

pateikiami tretiesiems, su Duomenq valdytoju nesusijusiems asmenims, nebent tai yra bDtina

darbuoto.jo darbo funkcijoms lvykdyti ir tik tokia apinrtimi, kokia reikalinga darbo funkcijoms

vykdyti,
27. Duomenq teikimas tretiesiems asmenims galimas tik Siais atvejais:

27.1. neygaliotq trediqjLl asmenrl elektroninius ar kitokia fornra (iSskyrus telefonu) pateiktus

pra5ymus suteiktijiems inforrnacijq apie Duomenq subjektus turi buti atsakoma, tik ieigu ra5ytiniame

pra5yme yra nurodytas Duomenq sLrbjekto duomenq naudojimo tikslas, tinkamas teil<imo bei gavimo

teisinis pagrildas, prasomq pateikti Duomenq subjektq duomenq apimtis bei galima pagristai lustatyti

besikreipiandio asmens taPatYbE;

27.2. konfrdencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenq sub.iekto asmens duornenys gali

bCIti suteikti teismui, prokurat[rai, ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms institucijorns, kurioms

teisini pagrindq reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos istatymai;

27.3, Kitais atvejais, kai duornenq valdytojui numatyta teisine prievole pateikti tokius

duomenis.

VII SKYRIUS
ASMENS DUOMENV SAUGUMO UZTIKRINIMO PRIEMONES

2g. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,

atskleidimo, nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo !gyvendinamos technines, fizines ir organizacines

asmens duomenq saugumo priemones'

29. Duomenq valdyto.io veiklo.ie uZtikrinarnas tinkamas teclrnines irar-rgos iSdestymas ir

prieZilra, inforrnacirriq sistemq prieZiDra, tinklo valdymas, naudojirnosi internetu saugumo

uZtikrinimas ir kitos informaciniq technologiiq priemones. UZ 5iq priernoniq igyvendinimq ir prieZi[rq

atsako d irektoriaus paskirtas asmuo.

30. Duomenq valdYtojo veikloje

administracines priemones. UZ priemones

asmuo.

uZtikrinarnas tinkamas darbo organizavimas ir kitos

!gyvendinim q ir prieLiDrq atsako direktoriaus paskirtas

3l . Darbuotojai, kurie tvarko Duomenq subjekto duomenis, turi laikytis konfidencialumo

principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su Duomenq subjekto duomenimis susijusi4 informacij4, su

kuria jie susipaZino vykdydami pareigas. Si pareiga iSlieka galioti perejus dirbti i kitas pareigas ar
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pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Sis reikalavimas !gyvendinamas darbuotojams pasirasant

konfi dencialumo isiparei goj im4.

32. Siekiant apsaugoti asmens duomenis uZtikrinama prieigos prie asmens duomenq apsauga,

valdymas ir kontrole.

33. Darbuotojai automatiniu budu tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jierns

suteikiama prieigos teise prie atitinkamos informacines sistemos. Prieiga prie asmens duomenq gali

b[ti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi.io funkcijoms vykdyti.

34. Darbuotojai su asmens duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atliktijiems yra

suteikta teise. Darbuotojai, vykdantys duomenq tvarkymo funkcijas, turi uZkirsti keli4 atsitiktiniam ir

neteisetam duomenq tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai (pvz., vengiant

nereikalingq kopijq su Duomenq subjekto duomenimis kaupimo ir kt.). Dokumentq kopiios, kuriose

nurodomi Duomenq subjekto duomenys, turi buti sunaikinamos tokiu bridu, kad 5iq dokumentq nebtitq

galima atkurti ir atpaLintijq turinio.

35. Darbuoto.jai, kuriq kompiuteriuose saugomi Duomenq subjektq duomenys arba i5 kuriq

kompiuteriq galirna pateikti ! Duomenq valdytojo informacines sistemas, kuriose yra Duomenq

subjektq duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptaLodlius, uZtikrinant jq konfidencialumq, kurie

yra unikalIs, pirmojo prisijungirno metu naudotojo privalomai keidiami. ,,Svedio" (angl' - ,,guest")

tipo, t. y. neapsaugoti slaptaZodLiais, vartotojai yradraudLiami (iSskyrus, kai nera atliekamos duomenq

tvarkymo operacijos). Siuose kompiuteriuose taip pat reikia naudoti ekrano uZsklandq su slaptaZodZiu.

36. Darbuotojai slaptaZodZiais turi naudotis asmeniSkai ir neatskleisti jq tretiesiems

asmenims.

31. Darbuotojq kompiuteriai, kuriuose saugomos rinkmenos su Duomenq subjektq

duomenimis, negali boti laisvai prieinami i5 kitq tinklo kompiuteriq.

38, Nesant b[tinybes rinkmenos su Duomenq subjekto duomenimis neturi bDti dauginamos

skaitmeniniu blidu, t, y. kuriamos rinkmenq kopijos vietiniuose kornpiuteriq diskuose, neiiojamose

laikmenose, nuotolinese rinkmenq talpyklose ir kt.

39. Jei asmens duomenys tvarkomi vidiniame kompiuteriniame tinkle. uZtikrinama asmens

duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo elektroniniq rySiq priemonemis naudojant ugniasienE'

40. Siekiant apsaugoti asmens duomenis taikomos fizines asmens duomenq saugumo

priemones:

40.I . Patalpos, kuriose saugomi kompiuteriai, dokurnentai su asmens duomenimis, yra

rakinamos, pa$aliniai asmenys be Duomenq valdytojo darbuotojq prieZiiiros ijas patekti negali;

40.2. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) saugomi

tam skirtose patalpose, rakinamose spintose, seifuose ar pan. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose

yra asmens duomenys, ar jq kopijos) negali b[ti laikonri visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur

neturintys teises asmenys nekliudomai galetq su jais susipaZinti;

40.3. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbq, kad atsitiktiniai asmenys neturetq

galimybes suZinoti tvarkomus asmens duomenis (pavyzdLiui, nepalikti be prieZiDros dokumenttl ar

kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, dokumentus ar kompiuteri su tvarkomais asmens

duomenimis laikyti taip, kad jq arjq fragmentq negaletq perskaityti atsitiktiniai asmenys).

41. Siekiant apsaugoti asmens duomenis vykdoma kompiuterines ir programines irangos

prieZiIra:

8



41.1 . lJZtikrinama kompiuterines !rangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos

(idiegiamos ir atnau.i inamos antivirusines programos);

41.2. U|tikrinama, kad infbrmaciniq sistemq testavimas nebutq vykdomas su realiais asmens

duomenimis.

42. Kai sueirra atitinkamq asmens duomenq saugo.iimo terminai arba Duomenq valdytojo

nuoZilra saugomi duomenys / informacija tampa nebereikalinga jo veikloje, tokie duomenys /

informacija i$trinama, visos .ios kopijos sunaikinamos, o stl atitinkamos informacijos / duomenq

tvarkymu susijE darbuotojai atitinkamai informuojami apie jq pareigq iStrinti / sunaikinti duomenis,

kuriq jiems nebereikia darbiniq funkcijq vykdymui.

VIII SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SUBJEKTO TEISES

43. Duomenq subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenq valdytojo veikloje, turi Sias

teises:

43.1. Zinoti (bCIti informuotas) apie savo duomenq tvarkymq (teise Linoti);

43.2. susipaZinti su savo duomenimis ir kaip.iie yra tvarkomi (teise susipaLinti);

43.3. reikalauti iStaisyti arba, atsiZvelgiant j asmens duomenq tvarkymo tikslus, papildyti

asmens neiSsarrius asmens duomenis (teise iStaisyti);

43.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenq tvarkyrno veiksmus (i5skyrus

saugojimq) (teise sunaikinti ir teise ,,b0ti pamirStam");

43.5. turi teisq reikalauti, kad asmens Duomenq valdytojas apribotq asmens duomenq

tvarkymq esant vienai i5 teisetq prieZasdiq (teise apriboti);

43.6. teisE i duomenq perkelirn4 (teise perkelti);

43.7. nesutikti, kad butq tvarkomi asmens duomenys, kai Sie duomenys tvarkomi ar ketinami

tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais, jskaitant profiliavimq, kiek jis susijgs su tokia tiesiogine

rinkodara;

43.8. pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcija;

43.9. kreiptis i duomenq apsaugos pareigDnq visais klausimais, susijusiais jq asmeniniq

duomenq tvarkymu ir naudojimusi savo teisemis pagal teises aktus'

44. Duomenq valdytojas esant duomenq subjekto pra5yrnui igyvendinti teisg susipaZinti su

savo asmens duomenimis pagal Reglarnento l6 straipsni, turi pateikti:

44.1. informacij4, ar Duomenq subjekto asmens duomenys tvarkonri ar ne;

44.2. jeigu Duornenq subjekto asmens duomenys tvarkomi, su asmens duomenq tvarkymu

susijusiq informacijq, numatyt4 Reglamento l5 straipsnio I ir2 dalyse;

44.3. tvarkomq asmens duomenq kopij4.

45. Duornenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento l6 straipsniu, turi teisg reikalauti, kad

bet kokie jo tvarkomi netiksl[s asmens duomenys bUtll istaisyti, o neiSsamDs papildyti.

46. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi Duomenq subjekto asmens duomenys yra netikslDs ar

neiSsam[s, Duomenq valdytojas gali Duomenq subjekto papra5yti pateikti tai patvirlinandius irodymus.

47. Jeigu Duomenq subjekto asmens duomenys (i5taisyti pagal duomenq sub.iekto pra5yrn4)

buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,
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nebent tai b[tq ne!manoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisq

prasyti, kad jam britq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

48. Duomenq subjekto teise iStrintijo asmens duomenis (,,teise bUti pamirStamo') igyvendinama

Reglamento l7 straipsnyje nustatyta tvarka'

49. Duomenq subjekto teise reikalauti iStrinti asmens duomenis (,,teise bDti pamir5tam") gali

b[ti neigyvendinta Reglamento l7 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais'

50. Jeigu Duomenq subjekto asmens duomenys (iStrinti pagal duomenq subjekto praSym4)

buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,

nebent tai bUtq nejmanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq sub.iektas turi teisQ

prasyti, kad jam butq pateikta informacija apie tokius duomenq gave.ius.

5l . Reglamento I 8 straipsnio I dalyje numaty,tais atvejais Duomenq valdytojas privalo

!gyvendinti Duomenq subjekto teisg apribotijo asmens duomenq tvarkymq.

52. Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugolxi, o prie5 tokio apriboiimo

panaikinirn4 Duomenq subjektas telefonu, tiesiogiai lodLiu ar elektroniniq rySiq priemonemis yra

informuojamas.

53. jeigu Duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal duomenq

sub.iekto pra5ym4) buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdyto.ias Siuos duomenq gave.ius apie

tai informuo.ia, nebent tai b[tq ne!manoma ar pareikalautq neproporcingq pastarrgq. Duomenq

subjektas turi teisq pra5yti, kad janr bDtq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

54. Duomenq subjekto teisg i duomenq perkeliamumq, numatytq Reglamento 20 straipsnyje.
x.)). Sr terse gali b0ti igyvendinta tada, kai duomenys tvarkomi Duomenq subjekto sutikimo

pagrindu arba vykdant sutart!, kurios Salis yra Duomenq subjektas, ir tik tada, kai duomerlys tvarkomi

automatizuotomis prielnonemis. Duomenq subjekto teise i duomenq perkeliamum4 negali daryti

neigiamo poveikio kitq teisems ir laisvems.

56. Jeigu Duomenq sub.iektas pageidauja gauti ir / ar persiqsti kitam Duomenq valdytojui savo

asmens duomenis, kuriuos jis pats pateike Duomenq valdytojui, pra5yme Duomenq valdytojui jis turi

nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam Duomenq valdytojui pageidauja perkelti.

57. Jei tai techniSkai lmanoma, Duomenq valdytojas Duomenq subjektui ir / ar kitam Duomenq

valdytojui pra$yrnq pateikusio Duomenq subjekto asmens duomenis susistemintu, iprastai naudojamu ir

kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali buti pateikiami internetu arba ira5yti iCD, DVD ar kitq

duomenq laikmen4).

58. Pagal Duomenq subjekto pra5yrnq perkelti jo asmens duomenys nera automatiSkai

iStrinami. .leigu Duornenq subjektas to pageidauja, turi kreiptis i Duomenq valdytoj4 del teises

reikalauti iStrinti duomen i s (,,tei ses b0ti parn ir5tam") i gyvend in imo.

59. Duomenq sub.iektas, vadovaudamasis Reglarnento 2l straipsniu, turi teisq del su juo

konkrediu atveju susiiusiq prieZasdiq bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenq valdytojas tvarkytq jo

asmens duomenis.

60. Duomenq subjektui i5rei5kus nesutikim4 su asmens duomenq tvarkymu, toks tvarkymas

atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendZiama, kad prieZastys, del kuriq atliekamas asmens

duomenq tvarkymas, yra vir5esnes uZ Duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arbajeigu asmens

duomenys yra reikalingi pareik5ti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
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IX SKYRIUS
PRASYMO DEL DUOMENU SUBJEKTU TEISIU IGYVENDINIMO PATEIKIMAS IR

NAGRINEJIMAS

61. Duomenq subjektai, siekdami !gyvendinti savo teises, Duomenq valdytojui turi pateikti

ra5ytin! pra5ymq asmeni5kai, paStu ar per pasiuntini, ar elektroniniq rySiq priemonemis'

62. praSymas turi bflti !skaitomas, asmens pasira5ytas, jame turi b[ti nurodytas duomenq

subjekto vardas, pavarde, gyvenamoji vieta, duomenys ry5iui palaikyti ir informacija apie tai, kokiq i5

teisiq ir kokia apimtimi duomenq subjektas pageidau.ia igyvendinti.

63. pateikdamas praSym4, duomenq sub.iektas privalo patvirtinti savo tapatybg:

63.1. pateikdamas ra5ytini pra5ymq Duomenq valdytojo darbuotojui, registruojandiam

pra5ym4, turi pateikti asmens tapatybE patvirtinanti dokument4;

63.2. pateikdamas pra$ymq pa5tu ar per pasiuntin!, kartu turi pateikti asmens tapatybq

patvirtinandio dokumento kopijq, patvirtintq notaro, ar Sio dol<umento kopi.i4, patvirtint4 kita teises aktq

nustatyta tvarka;

63.3. pateikdamas pra5ymq elektroniniq rySiq priemon0mis, turi pasiraSyti .ii elektroniniu

para5u.

64. Duornenq subjektas savo teises gali igyvendinti pats arba per atstov4'

65. Jei atstovaujamo duomenq subjekto vardu i Duomenq valdytoj4 kreipiasi asmens atstovas,

jis savo pra5yrne turi nurodyti savo vardq, pavardg, gyvenamqi4 viet4, duomenis ry5iui palaikyti, taip

pat atstovaujamo asmens vardq, pavardg, gyvenamqlq viet4, informacijq apie tai, koki4 duornenq

subjekto teisg ir kokia apimtirni pageidaujama jgyvendinti, ir prideti atstovavim4 patvirtinanti

dokumentq, patvirlint4 notaro, ar.io kopij4'

66. Duomenq valdytojas duomenq subjekto pra5ymo, kuris pateiktas nesilaikant Siq Taisyklese

ar Reglamente nustatytq reikalavimq, nenagrineja. Apie atsisakymo nagrineti pra5ymq motyvus

Duomenq valdytojas ra5tu inlbrmuo.ia pra5ym4 pateikusi asmeni'

67. Taisykliq reikalavimus atitinkanti praSymq Duomenq valdytojas privalo iSnagrineti ir

!gyvendinti duomenq sub.iekto teises, iSskyrus lstatymq nustatytus atvejus, kai reikia uZtikrinti:

61.1. vie54i4 tvark4, nusikalstamq veikq prevencijq ar tyrim4;

61.2, tarnybines ar profesines etikos paZeidimq prevencijq, tyrim4 ir nustatyrn4;

67.3. duomenq subjekto ar kitq asmenll teisiq ir laisviq apsaugq'

68. Duomenq sub.lekto praSymq !gyvendinti jo, kaip duomentl subjekto, teises duomenq

apsaugos pareiglnas iSnagrineja ir atsakym4 pateikia ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo

duomenq subjekto kreipimosi.

69. Duomenq subjekto pra5ymas igyvendintijo, kaip duomenq subjekto, teises i5nagrinejamas

ir atsakymas duomenq subjektui pateikiamas ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq

subjekto kreipimosi dienos. Atsakymas duomenq subjektui pateikiamas valstybine kalba duomenq

subjekto pasirinktu b5du (registruotu laiSku, asmeni5kai ar elektroniniq ry5iq priemonemis). Duomenq

valdytojas, del objektyviq prieZasdiq negaledamas pateikti atsakymo duomenq subjektui jo pasirinktu

bDdu, atsakym4 pateikia registruotu pa5tu.
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70. Duornenq valdytojas, atsisakydamas vykdyti duomenq subjekto praSymq igyvendinti jo'

kaip duomenq subjekto, teises, duomenq subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus'

71. Duomenq subjektas gali skqsti veiksmus (neveikim4), susijusius su duomenq subjekto

teisiq igyvendinimu, valstybinei asmens cluomenq apsaugos inspekcijai pagal Reglamento 77

straipsnio 1 dalies nustatytus reikalavimus ir ADTAI 23 straipsnyje nustatytus terminus'

T2.Duomenqsubjektoteisesigyvendinamosneatlygintinai.
73, Duomenq valdytojas uZtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenq subjektui butq

pateikiama aiSkiai ir suprantamai.

74. Duomenq valdytojas, igyvendindamas duomenq subjekto teises, uZtikrina' kad nebDtq

pazeista kitq asmenq teise ! privataus gyvenimo neliediamumq.

75.

radiau kaip

tvarkymq.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sios Taisykles atnaujinamos (perZiilrimos, keidiamas, papildomas, rengiamos naujos) ne

kart4 per metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq

76. Duornenq subjektai sutikimq tvarkyti neprivalomus jq asmens duomenis i5rei5kia ra5tu,

pasiraSydami patvirtint4 sutikimo form4.

17, Darbuoto.iai, kurie atsakingi uZ

funkcijos sudaro galimybq suZinoti asmens

asmens duomenq tvarkymq, arba darbuotojq atliekamos

cluomenis, privalo vykdyti Taisyklese nustatytus asmens

duomenq tvarkYmo reikalavimus'

7g. Ui.Taisykliq paLeidinqdarbuotojams taikoma Lietuvos Respublikos istatymuose numatyta

atsakomybe.
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