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L BENDROSIOS IUOSTATOS

l' Vilniaus loplelio - darzelio ,,Valpelis" Asmens duomenq tvarkymo taisykles
(toliau - TaisyH,s) reguliuoja fiziniq asmenq (toliau - Duomenq subiefuas) asmens duomenq
tuarkymo tikslus, nustato Duomenq subjekto teisiq lgyvendinimo tvarke ltvinina organizacines,
technines ir fizines duomenq apsaugos priemoneg reguliuoja asmens duomenq tvarkytojo
pasitelkimo atvejus ir kitus pagrindinius asmens duomenq apsaugos klausimus.

2' Sios Taisykles parengtos vadovaujantis 2016 m. balandlio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva g5/46/EB
(toliau - Reglamentas), Lietwos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu
(toliau - ADTAD bei kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, susijusiais su asmens duomenq
tvarkymu ir apsauga.

3' Sios Taisykles taikomos automatiniu ir neautomatiniu biidu tvarkant vilniaus
lopselio - darzelio ,,varpelis" darbuotojrg lstaigoje praktikq atliekandiq asmenq kandidat{ i
darbuotojus asmens duomenis. Aukletiniq ir jq tevtl (vaiko tevq pareigq turetojq) asmens
duomenq tvarkymo atveju, Sios Taisykles taikomos kartu su vilniaus lopselio - darzelio

"varpelis" Aukletiniq asmens duomenq tvarkymo taisyklemis. Sios Taisykles taip pat nustato
vilniaus lopselio - darzelio ,,vatpelis" darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg tvarkant asmens
duomenis.

4' Siq Taisykliq reil€lavimai privalomi visiems vilniaus loplelio - darzelio

',vatpelis" darbuotojams (toliau - Darbuotoial), kurie tvarko vilniaus loplelyje - darzelyje
,,varpelis" esandius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos suzino.

Ir. PAGRINDINTS S.tvoKOS

5' Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fzini asmeni, kurio tapatybe
nustatyta arba kurio tapatyh galima nustat5rti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio
tapatyh galima nusta[rti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti,
visq pirma pagal identifikatorittr kaip antai vardq ir pavardg, asmens identifikavimo numeri,
buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens
fizines, fiziologines, genetineq psichines, ekonomines, kulttirines ar socialines tapatybes
potymius.



6. I)uomenq tvarlrymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis

priemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar

operacijq sekq kaip pavyzdLiui rinkimas, ira5ymas, rii5iavimas, sisteminimas, saugojimas,

adaptavimas ar keitimas, iSgava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant

ar kitu b0du sudarant galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais

duomenimis, apriboj imas, i5trynimas arba sunaikinimas.

7. Duomenq valdytojas - Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Varpeliso', juridinio asmens

kodas: 190030019, adresas: Ukmerges 9.204,Li[-07167 Vilnius, tel. 8 (5) 2422845,8 (5)

2417020, elektroninio pa5to adresas: rastine@.vamelis.vilnius.lm.lt (toliau - Duomenq

valdytojas);

8. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdlios institucijq

agentiira ar kita istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

9. I)uomenq subjektm - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.

10. Kandidatas - asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenq valdytojo

vykdomoje personalo atrankoje.

11. Sutikimas - savanori5kas Duomenq subjekto valios parei5kimas tvarkyti jo

asmens duomenis jam Zinomu tikslu.

12. Duomenq apsaugm pareigllnas - Duomenq valdyojo paskirtas darbuotojas ar

i5orinis paslaugq teikejas, tvarkomq duomenq a0vilgiu atliekantis pareigas, nustat;rtas duomenq

apsaugos pareig[nui Reglamente ir ADTAI.

13. Vidaus administravimas - veikla, kuria uZtikrinamas duomenq valdytojo

savaranki5kas funkcionavimas (struktiiros tvarkymas, personalo valdymas, dokumentq

valdymas, turimq materialiniq ir finansiniq i5tekliq valdymas ir naudojimas, ra5tvedybos

warkymas ir pan.)

14. Kitos Siose Taisyklese vartojamos sqvokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos

Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

III. ASMENS DUOMEI\TIJ TVARI(YMO PRINCIPAI, TIKSLAI IR APIMTIS

15. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais prinoipais:

15.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali biiti

tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prie5 renkant asmens duomenis;

15.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, qZiningai ir teisetai;



15.3. asmens duomenys turi btiti tiksltis ir, jei reikia d€l asmens duomenq tvarkymo,

nuolat atnaujinami; netiksliis ar nei5samiis duomenys turi biiti i5taisyti, papildyti, sunaikinti arba

sustabdytas jq tvarkym4;

15.4. asmens duomenys turi biiti tokios apimties, kuri bEtina jiems rinkti ir toliau

warkyti;

15.5. renkant ir Warkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo

principq, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

15.6. asmens duomenys saugomi tokia formA kad Duomenq subjektq tapatybg biitq

galima nustagrti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir

warkomi;

15.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu biidu, kad taikant atitinkamas technines, fzines

ar organizacines priemones biitq uftikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant

apsaug4 nuo duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio

praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

15.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAI ir kituose atitinkamq

veiklq reglamentuojandiuose istatymuose nustatytus aiSkius ir skaidrius asmens duomenq

tvarkymo re ikalav imus.

16. Vilniaus loplelis - darZelis ,,Varpelis" Duomenq subjektq asmens duomenis

tvarko Siais tikslais:

16.1. vidaus administravimo tikslu (Taisykliq I Priedas);

16.2. derbuotojrl atrankos vykdymo tikslu (Taisykliq 2 Priedas);

16.3. tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaitrymo tikslu

(Taisykliq 3 Priedas);

16.4. bendruomenOs ir visuomen&s informavimo apie Yilniaus lop5elio - darlelio

,,Varpelis* veiklq ir bendruomenGs narir; pasiekimus tikslu (bendruomenes nariq kiirybiniq

darbq, informacijos apie mokymosi pasiekimus, dalyvavimq renginiuose, nuotraukq, filmuotos

medZiagos ir pan. skelbimas Vilniaus loplelio - darlelio ,,Varpelis" intemetiniame puslapyje,

socialinio tinklo paskyroje, skelbimq lentoje) (Taisykliq 4 hiedas);

16.5. skundq, praSymq ar prane5imrl nagrin6jimo ir raStvedybos tvarlrymo tikslu

(Taisykliq 5 Priedas);

16.6. kt. atv:

17. Tikslai, kuriq siekiama tvarkant Aukletiniq ir jq Gvq asmens duomenis, yra

nurodyti Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Varpelis" Aukletiniq duomenq tvarkymo taisyklese.

18. Konkretiis asmens duomenq saugojimo terminai yra ftvirtinti Lietuvos vyriausiojo

archyvaro 2011 m. kovo 9 d. isakymu Nr. V-100 patvirtintoje Bendrqiq dokumentq saugojimo



terminq rodykleje, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos archyvrl

departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes generalinio direktoriaus 2005 m. rugpjiidio

29 d. isakymu Nr. ISAK-1776N-83 patvirtintoje Bendrojo lavinimo mokyklq dokumentq

saugojimo terminq rodykleje ir kituose teises aktuose. Nesant teises aktuose itvirtinto duomenq

saugojimo termino, konkretq asmens duomenq saugojimo termin4 nustato pats Duomenq

valdytojas.

rv. DUoMEnnJ vALDyroJo rR ryARr(YTOJO FUNKCIJOS, TETStS rR PARETGOS

19. Duomenq valdytojas turi Sias teises:

19.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius asmens duomenq

tvarkymq;

19.2. paskirti uZ asmens duomenq apsaugq atsakingq asmeni;

19.3. parinkti igalioti duomenq tvar$rtojus tvarkyti asmens duomenis;

19.4. sprgsti dOl tvarkomq asmens duomenq teikimo;

19.5. tvarkyti asmens duomenis;

20. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:

20.1. uZtikrinti, ked biitq laikomasi Reglamento, ADTAI ir kitq teises aktttr

reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkymq;

20,2. igyvendinti Duomenq subjekto teises Siose Taisyklese nustatyta tvarka;

20.3. uZtikrinti asmens duomenq saugumQ igyvendinant technines, organizacines ir

fizines asmens duomenq saugumo priemones;

20.4. warkyti duomenq tvarkymo veiklos ira5us ir uZtikrinti duomenq veiklos ira5q

pakeitimq atsekamumq;

20.5. vertinti poveiki duomenq apsaugai;

20.6. konsultuotis su Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;

20.7. skirti duomenq apsaugos pareigEn4 (ei tai yra reikalinga);

20.8. prane5ti apie duomenq saugumo pateidim4.

21. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:

21.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenq

tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenq saugumo

uZtikrinimui;

21.2, teikia metoding pagalbq darbuotojams ir duomenq warkytojams asmens duomenq

tvarkymo tikslais;

21.3. organizuoja darbuotojq mokymus asmens duomenq teisines apsaugos klausimais;



21.4. organizuoja duomenq tvarkymq;

21.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenq valdytojo teisems ir pareigoms

igyvendinti.

22. Jeigu duomenq warkymo veiksmams pasitelkiamas ir igaliojamas duomenq

tvar$rtojas, jis turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenq tvarkymo

sutartyje. Su Duomenq tvar$rtoju Duomenq valdytojas sudaro ralyting sutarti del asmens

duomenq tvarkymo, kurioje numatom4 kokius duomenq tvarkymo veiksmus privalo atlikti

Duomenq tvarkytojas. Duomenq valdytojas privalo parinkti toki Duomenq tvarkytojq kuris

garantuotrl reikiamas technines, organizacines ir fizines duomenq apsaugos priemones ir

uftikrintq, kad tokiq priemoniq butq laikomasi.

23. Jei pasitelkiamas duomenq tvar$fiojas, jis turi Sias teises:

23.1. teikti duomenq valdytojui pasiiilymus del duomenq tvarkymo techniniq ir

programiniq priemoniq gerinimo;

23.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra igaliotas duomenq valdytojo.

24. Jei pasitelkiamas duomenq tvarlqrtojas, jis turi Sias pareigas:

24.1. igyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenq saugumo

priemones, skiras asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,

atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo apsaugoti;

24.2. supalindinti naujai priimtus savo darbuotojus su Siomis Taisyklemis;

24.3. uZtikrinti, kad prieiga prie asmens duomenq biitq suteika tik Taisyklese nustatyta

tvarka igaliotiems asmenims;

24.4. uZtikrinti, kad asmens duomenys b0tq saugomi Taisyklese nustagrtais terminais;

24.5. uZtikrinti, kad asmens duomenys biitq tvarkomi vadovaujantis Taisyklemis,

Reglamentq ADTAI irkitais asimens duomenq apsaugQ reglamentuojan6iais teises aktais;

24.6. saugoti asmens duomenq paslapti, neatskleisti" neperduoti tvarkomos informacijos

ir nesudaryti selygq jokiomis priemonemis su ja susipaZinti nei vienam asmeniui, kuris nera

igaliotas naudotis Sia informacija tiek istaigoje, tiek uZ jos ribq;

24.7. tvarlqrti duomenq tvarkymo veiklos iraSus ir uZtikrinti duomenq veiklos iralq
pakeitimq atsekamumq;

24.8. padeti duomenq valdytojui uZtikrinti jam numat5rtas prievoles;

24.9. skirti duomenq apsaugos pareigEnq (iei tai yra reikalinga);

24.10. prane5ti duomenq valdytojui apie duomenq saugumo paZeidimq;

24.11. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokiq su Duomenq

subjekto duomenimis, susijusiq informaciiq su kuria susipaZino atlikdami duomenq tvarkymo

veiksmus.



24.12. Del warkomq Duomenq valdytojo duomenq konsultuotis su paskirtu Duomenq

valdytojo duomenq apsaugos pareig0nu ar kitu atsakingu asmeniu;

25. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis atlieka Sias funkcijas:

25.1. igyvendina asmens duomenq saugumo priemones;

25.2. tvarko asmens duomenis pagal Duomenq valdytojo nurodymus.

v. DUOMENTJ SUBIEKTO TETStS

26. Duomenq subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenq valdytojo veikloje, turi

Sias teises:

26.1. Zinoti (b0ti informuotas) apie savo duomenq tvarkym4 (teise Zinoti);

26.2. susipaZinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teise susipa2inti);

26.3. reikalauti iStaisyti arba, atsiZvelgiant i asmens duomenq tvarkymo tikslus,

papildyti asmens nei5samius asmens duomenis (teise istaisyti);

26.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenq tvarkymo veiksmus

(iSskyrus saugojimq) (teise sunaikinti ir teise ,,b[ti pamir5tam");

26.5. turi teisg reikalauti, kad asmens Duomenq valdyojas apribotq asmens duomentl

tvarkymq esant vienai iS teis0q prieZasdiq (teise apriboti);

26.6. teisg iduomenq perkelimq (teise perkelti);

26.1. nesutikti, kad biitq tvarkomi asmens duomenys, kai Sie duomenys tvarkomi ar

ketinami tvarkyi tiesiogines rinkodaros tikslais, iskaitant profiliavim6 kiek jis susijgs su tokia

tiesiogine rinkodara;

26.8. pateikti skund4 Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

27. Informacija apie Vilniaus lopSelio - darZelio ,,Varpelis" atliekamq duomenq

subjekto asmens duomenq warkymq pateikiama vie5ai skelbiamoje Vilniaus lopSelio - darZelio

,,Varpelis" privatumo politikoje, Siose Taisykl6se, Aukl€tiniq asmens duomenq tvarkymo

taisykl0se.

28. Duomenq valdytojas esant duomenq subjekto pra5ymui igyvendinti teisq

susipaZinti su savo asmens duomenimis pagal Reglamento 16 straipsni, turi pateikti:

28.1. informacijq ar duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

28.2. jeigu duomenq subjekto asmens duomenys tuarkomi, su asmens duomenq

tvarlrymu susijusiq informacij6 numagrtq Reglamento 15 staipsnio 1 ir 2 dalyse;

28.3. tvarkomq asmens duomenq kopiiq.



29. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 shaipsniq turi teisg

reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslBs asmens duomenys biitrl iStaisyti, o nei5samiis

papildyti.

30. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duomenq subjekto asmons duomenys yra

netiksliis ar nei5samtis, Duomenq valdytojas gali duomenq subjekto papra5yti pateikti tai

patv irtinandius frodymus.

31. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (iStaisyti pagal duomenq subjekto

pra5yme) buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie

tai informuoja, nebent tai btitq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq

subjektas turi teisg pralyti, kad jam biitq pateikta informaci$a apie tokius duomenq gavejus.

32. Duomenq subjekto teise i5trinti jo asmens duomenis (,,teise b0ti pamir5tam")

igyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais awejais tik d6l Siq asmens duomenq

tvarkomq Zemiau nurodytais tikslais:

32.1. bendruomends ir visaonpnds informavlnu apie islaigos veiklq ir bendrrmmenils

nartq pasiekimus tikslas - kai Duomenq subjelctas pageidauja, kad istaiga rubenarkytq ir
i1trintq informacijq apie jo kilrybinius darbus ar pasiekimus, nuotraukru ar vaizdo mediiagq.

Tokiu iitrynimu istaiga nepateistq nei kokio rnrs istatymo reikalwimo, nei nukentetq jos

veiHal.

33. Duomenq subjekto teise reikalauti i5trinti asmens duomenis (,;teise biiti

pamir5tam") gali biiti neigyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numat5rtais atvejais.

34. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5trinti pagal duomenq subjelto

pra5ymq) buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie

tai informuoja, nebent tai biiq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq

subjektas turi teisg pra5yti, kad jam biitq pateika informac[ia apie tokius duomenq gavejus.

35. Reglamento 18 straipsnio I dalyje numaQrtais atvejais Duomenq valdyojas

privalo iryvendinti duomenq subjekto teisg apriboti jo asmens duomenq tvarkymq.

36, Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugomi, o pries tokio

apribojimo panaikinimq duomenq subjektas telefonq tiesiogiai LodLiu ar elektroniniq rySiq

priemonem is yra informuojamas.

?7. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal

duomenq subjekto pralymq) buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdytojas Siuos

duomenq gavejus apie tai informuoja, nebent tai biitq neimanoma ar pareikalautq

neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisg pra5yti, kad jam biitq pateikta

informacija apie tokius duomenq gavejus.



38. Duomenq subjekto teisg i duomenq perkeliamumq, numat;rt4 Reglamento 20

straipsnyje, Duomenq valdyojas igyvendina tik del Siq asmens duomenq, tvarkomq Zemiau

nurodytais tikslais:

38.1. lnurodyti tikslus, kada Svietimo istaiga, gavusi Duomenq subjeko prairyq
perkelti jo duomenis kitam duomenq valdytojui ;kaip at5viest4 darbo sutarti, med. knygelg,

vaikq tevq darboviediq ativiestus duomenis ir pan..

39. Si teise gali biiti igyvendinta tada kai duomenys tvarkomi Duomenq subjekto

sutikimo pagrindu arba vykdant sutarti, kurios Salis yra Duomenq subjektas, ir tik tada, kai

duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonemis. Duomenq subjekto teise i duomenq

perkeliamumq negali daryti neigiamo poveikio kitq teisems ir laisvems.

40. Jeigu Duomenq subjektas pageidauja gauti irlar persiqsti kitam duomenq

valdyojui savo asmens duomeniso kuriuos jis pats pateikO Duomenq valdytojui, pra5yme

Duomenq valdytojui jis turi nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam duomenq valdytojui

pageidauja perkelti.

41. Jei tai techni5kai imanoma, Duomenq valdytojas Duomenq subjektui irlar kitam

duomenq valdytojui pralymq pateikusio Duomenq subjekto asmens duomenis susistemintu,

iprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali biiti pateikiami internetu

arba ira5yi i CD, DVD ar kit4 duomenq laikmenq).

42. Pagal duomenq subjekto pra5ymQ perkelti jo asmens duomenys nera automati5kai

i5tinami. Jeigu duomenq subjektas to pageidauja" turi kreiptis i duomenq valdytojq del teises

reikalauti i5trinti duomenis (,,teises biiti pamir5tam") igyvendinimo.

43. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 2l staipsnitl, turi teisg del su

juo konkre0iu atveju susijusiq prieZasdiq bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenq valdytojas

tvarkytrt jo asmens duomenis.

44. Apie duomenq subjekto teisg nesutikti su asmens duomenq tvarkymu Duomenq

valdytojas informuoja viesai skelbiamoje Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Varpelis" privatumo

politikoje, Siose Taisyklese, Aukletiniq asmens duomenq tvarkymo taisyklese.

45. Duomenq subjektui i5rei5kus nesutikimq su asmens duomenq tvarkymu, toks

tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendZiama, kad prieZastyg del kuriq

atliekamas asmens duomenq tvarkymas, yra vir5esnes uZ duomenq subjekto interesus, teises ir

laisveq arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikfti, vykdyti ar apginti teisinius

reikalavimus.



vI. ASMENS DUoMENTJ ApsAUGos pARnrcUxls

46. [saiga tvarko ypatingus paslaugq gavOjq asmens duomenis, be ko butq neimanomas

tinkamas istaigos funkcionavimas ir paslaugq teikimas.

47. fstaigos direktoriaus isakymu, Pareig[nu gali buti paskirtas vienas i5 esamq istaigos

darbuotojr; naujas darbuotojas arba asmuo, su kuriuo b[tq sudaroma paslaugrl teikimo sutartis.

48. Skirdamas PareigEnq istaigos direktorius privalo ivertinti ir igyvendinti tai, kad:

48.1. Pareigiinas turetq tinkamq Asmens duomenq teisines apsaugos praktiniq ir
ekspertiniq Ziniq;

48.2. Pareig0nas biitq itraukiamas i visq su Asmens duomenq apsauga ir privatumu

susijusiq klausimq nagrin€jimq istaigoje;

48.3. Pareig[nas buq tiesiogiai pavaldus istaigos direktoriui;

48.4. Pareigiinas neturdtq jokiq kitq par€igrl, neatlikq funkcijr5 kurios galOtq sukelti

interesq konfl ikt4 su jo atliekamomis Pareig$no funkcijomis.

49. Pareigtinas privalo:

50.1. Uftikrinti, kad istaigoje vykdomas Asmens duomenq tvarkymas atitiktq BDA&

kitq, asmens duomenq teising apsaugq reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus, tinkamai

ivertinant duomenq tvarkymo operacijas, duomenq tvarkymo pobtidi, aprepti, kontekst4 tikslus,

potencialq pavojq;

50.2. Stebeti, kaip laikomasi BDA& kitq, Asmens duomenq teising apsaugQ

reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq, Siq TaisyklitS kitq vidiniq dokumentq, susijusiq su

Asmens duomenq apsauga;

50.3. Konsultuoti ir stebeti, kaip atliekamas poveikio duomenq apsaugai vertinimas.

50.4. Informuoti istaigos direktoriq ir kitus darbuotojus apie jq pareigas pagal BDAR ir
kitus, asmens duomenq teising apsaugQ reglamentuojandiug teises aktus ir juos konsultuoti del

konkrediq pareigq vykdymo;

50.5. Informuoti istaigos direktoriq apie bet kokius neatitikimus, paZeidimus asmens

duomenq apsaugos srityje, kuriuos Pareigrinas nustato vykdydamas savo funkcijas;

50.6. Mokyti istaigos darbuotojus, dirbandius su Asmens duomenimis, asmens duomenq

teisines apsaugos klausimais;

50.7. Bendradarbiauti, biiti kontaktiniu asmeniu santykiuose su Valstybine duomenq

apsaugos inspekc{ia.

51. fstaigos direktorius paskyrgs arba sudargs su Pareigunu paslaugq teikimo sutarti,

privalo uZtikrinti, kad Pareig0no kontaktiniai duomenys per proting4 terminq nuo jo paskyrimo /



paslaugq sutarties sudarymo buq tinkamai paskelbti Duomenq subjektams bei pranesti

Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

VIL POYEIKIO DUOMENU APSAUGAI YERTIMMAS

52. Poveikio duomenq apsaugai vertinimas (PDAV) - tai procesas, kurio metu

vertinamas pavojus fiziniq asmenq teisems ir laisv6ms, vertinant netinkamo duomenq valdymo ir
jq praradimo ivykio tikimybg ir galimas pasekmes.

53. fstaigai pradejus vykdyti nauj4 (-as) duomenq tuarkymo operacrj4 (-as), ji privalo

atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinimq jei Duomenq tvarkymas:

53.1. Kelq dideli pavojq Duomenq subjektq teisems ir laisvems (pavyzdZiui, atvejai, kai

Duomenq subjektas neturi galimybes nesutikti su Duomenq tvarkymu, duomenys perduodami uI
ES ribq, biitq prad6ti tvarkyti duomenys, kurie gauti juos sujungus su duomenimis i5 kitq

Saltiniq biitq tvarkomi jautfis duomenys tokie kaip sveikata" btitq praddti naudoti nauji

technologiniai sprendim ai, pavyzdhiui, veido atpaZinimo sistemos, kI.);

53.2. Automatizuotai butq tvarkomi asmeniniai aspektai, vykdomas profiliavimas ir
priimami teisiniai ar kiti didelio poveikio (pavyzdZiui, asmenq suskirstymas igrupes, kuris gali

tureti jiems itakos) sprendimai;

53.3. B0t'{ pradetas vykdyti sistemingas vaizdo stebejimas dideliu mastu;

53.4. BtitU pradOti tvarkyti ypatingi Asmens duomenys dideliu mastu.

54. Jei istaiga, atlikdama poveikio duomenq apsaugai vertinimq nustatytq, kad Duomenq

subjektq teisems ir laisvems gali kilti didelis pavojus, ji privalo konsultuotis su Valstybine

duomenq apsaugos inspekcija del tinkamq saugumo ir kiq priemoniq igyvendinimo.

55. Atliekant poveikio duomenq apsaugai vertinimq istaiga privalo nustatyti:

55.1. Kokia bus atliekama duomenq tvarkymo operacija (-os);

55.2. Kiek konkreti duomenq tvarkymo operacija yra reikalinga ir proporcinga;

55.3. Koks gali biiti poveikis Duomenq subjektams;

55.4. Kokios yra galimos potencialiq pavojq Salinimo, saugumo uZtikrinimo priemones.

56. [staiga privalo uftikrinti, kad lstaigos numat5rtais atvejais atliekarnas poveikio

duomenq apsaugai vertinimas biitq tinkamai dokumentuotas ir saugomas.

57. Poveikio duomenq apsaugai vertinimas gali biiti atliekamas ir esamoms duomenq

tvarkymo operacijoms (t. y. vykdomoms iki BDAR isigaliojimo), jei tose operacijose atsirastq

reikSmingq pokyditt, pavyzdZiui, b0tq pradOtos naudoti naujos technologijos, duomenys biitq

pradeti tvarkyti kitu tikslu nei iki tol, atsirastq naujos rizikos, susijusios su ivykdytomis



kibernetinemis, atakomis, isilauZimais i istaigos sistemq duomenys biiq prad6ti teikti naujiems

duomenq gavejams, tvarlq/tojarns ut ES ribtS kt.

58. Poveikio duomenq apsaugai vertinimas taip pat gali buti atliekamas ir Siame skyriuje

neaptartais atvejais, bet esant istaigos direktoriaus, Pareigtino ar Valstybines duomenq apsaugos

inspekcijos rekomendacijai tai atlikti.

59. Atliekant PDAV galima naudoti paterkt4 PDAV formQ gaisykliq priedas Nr. 6).

vlr. ASMENS DUOMEMJ TVARTffTOJO PASTTELKIMAS

60. Tais atvejais, kai istaiga igalioja Duomenq warkytojq atlikti asmens duomenq

tvarkymo veiksmus, tarp istaigos ir Duomenq warkytojo turi b[ti sudaroma ralytine asmens

duomentl tvarkymo sutafi is.

61. Sprendimq perduoti Duomenq subjekto Duomenq tvarkymq asmens duomenq

tvarlq/toj ui priima [staigos direktorius.

62. fstaiga parenka Duomenq tvarkytojA kuris uZtikrinq kad btitq igyvendintos technines

ir organizacines duomenq apsaugos priemones ir uZtikrintas tokiq priemoniq laikymasis.

63. fstaiga, sutartimi igaliodama Duomenq tvarkytojq tvarkyti Asmens duomenis, nurodo,

kad Asmens duomenys biitq tvarkomi atsiZvelgiant i Asmens duomenq tvarkymQ

reglamentuojandius teises aktus, istaigos nurodymus, taip pat nurodan! kokius Asmens duomenq

tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenq tvarlgrtojas istaigos vardu, Duomenq tvarkytojo

isipareigojimai istaigai, iskaitant isipareigojimQ laikytis BDAR iwirtinq reikalavimq, duomenq

tvarkymo trukm0, pobudis, Asmens duomenq rii5is, duomenq subjektq kategordos, Duomenq

tvarkytojo pareiga i5trinti arba grqiinti istaigai Asmens duomenis, jq kopijas, pabaigus lstaigai

teikti paslaugas.

64. fstaiga, sudarydama sutartisu Duomenq tvarkytoju, be kita ko, nurodo, kad Duomenq

tvarlgrtojas privalo uftikrinti istaigos perduodamq tvarlqti duomenq konfidencialumq o
ketindamas tvarkymui pasitelkti trediuosius asmenis (kitus Duomenq tvarkytojus), Duomenq

tvarkytojas privalo gauti i5ankstini raSytini istaigos pritarimq.

65. fstaigos Pareig0nas privalo saugoti, perZitireti, esant poreikiui inicijuoti sutardiq ir
bendradarbiavimo su Duomenr4 tvarkytojais atnaujinimy'pakeitimy'nutraukimQ.

66. Sios Taisykles gali buti pridedamos kaip priedas prie sutarties su Duomenq

tvarkytoju.



YIII. ASMENS DUOMENU INCIDENTAI

67. Asmens duomenq incidentu yra laikomas toks paZeidimas, del kurio netydia arba

neteisetais veiksmais b0tq:

67. 1. Sunaikinami, prarandami, pakeidiami Asmens duomenys;

67 .2. Be leidimo atskleidZiami Asmens duomenys;

67.3.8e leidimo asmenys, neturintys tam teis6s, gautq prieigq prie Asmens duomenq.

68. Jei del ivykdyto asmens duomenq incidento kyla pavojus Duomenq subjektq teisems

ir laisvems, Pareigflnas ar kitas direktoriaus paskirtas darbuotdas privalo nedelsian! bet ne

veliau nei kaip per 72 val. praneSti Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai apie ivykusi
incident4. Kilus ypatingai dideliam pavojui Duomenq subjektq teisems ir laisvems, informacija

apie ivykusi incident4 nedelsiant taip pat turi biiti pateikta Duomenq subjektams. Nesant

galimyb6s informuoti visus Duomenq subjektus d0l jq didelio kiekio ar kitq prieZasdiq,

Pareigtinas kartu su [staigos direktoriumi apsvarsto ir priima sprendimq Siq informacijQ pateild

per visuomenes informavimo kanalus (spaud4 televiziia kt.).

69. Prane5ime del ivykusio Asmens duomenq incidento Valstybinei duomenq apsaugos

inspekcijai, Duomenq subjekams privalo bDti tumpai apra5ytas asmens duomenq incidento

pobiidis, nurodant apytiksli Duomenq subjektq skailitl kuriq asmens teises ir laisves galejo biiti
paleistos, Pareigiino ar kito atsakingo darbuotojo kontakai, trumpai apra5ytos tiketinos

incidento pasekmes bei priemones, kuriq istaiga imasi/imsis, kad biiq pasalintos neigiamos

pasekmeq susijusios su ivykusiu incidentu.

70. Nustatant, ar biitina vykdyti informavimo pareige Pareigiinas ar kitas fstaigos

direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas privalo ivertinti, ar del ivykusio incidento:

70.1. [vyko konfidencialumo paZeidimas (pavyzdZiui, atskleisti duomenys ir jie apo
prieinami tetiesiems asmenims, suteikiant prieigq tinkamai nesifruojant, kt.);

70.2. [vyko duomenq pasiekiamumo paZeidimas (pavyzdZiui, prarasti duomenys ir
neturima atsarginiq koprjq) ;

70.3. fvyko duomenq vientisumo paZeidimas (pavyzdZiui, prarastos ugdytiniq bylos,

turima tik dalis atsarginiq koplitl, d€l ko neimanoma ,,atkurti" visos paslaugq gavejo istorijos).

71. Jei Pareig0nas ar kitas istaigos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotdas nustato,

kad yra bent vienas i5 numat5rtq paZeidimq, nedelsiant vykdo informavimo par€igq.

Informavimas gali vykti ir esant kitiems pagrindams, jei tokius nustato istaiga irlar pareigtinas.

72. Pareigiinas ar kitas istaigos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas privalo

uZtikrinti, kad visi asmens duomenq apsaugos incidentai, iskaitant ir tuos, d6l kuriq nevykdoma

informavimo pareiga, biitq tinkamai dokumentuoti ir saugomi.



73. fvykus asmens duomenq incidentui, Pareigiinas ar kitas direktoriaus paskirtas

atsakingas darbuotojas informuoja istaigos darbuotojus ir duoda atitinkamas instrukcijas

konkretiems darbuotojams del jq pareigq, funkcijq atlikimo, susijusio su asmens duomenq

incidento valdymu.

74. fvykus asmens duomenq incidentui, Pareig0nas, be kitU aptartq pareigq, taip pat

sudaro veiksmq planq su prevenciniais veiksmaiq kuriais buq siekiama ateityje uZkirsti keli4

pasikartoti analogi5kam ar pana5iam incidentui ir pateikia ji istaigos direktoriui.

Ix. PRASYMO IGYvEI\IDINTI DUoMEI\rJ suBJEKTo rErsEs pATETKTMAS

75, Duomenq subjektas del savo teisiq igyvendinimo i Duomenq valdytojq gali

kreiptis raStu, valstybine kalba elektroniniu pa5tu adresu rastine@vamelis.vilnius.lm.lt iteikiant
pralymq asmeni5kai arba paStu adresu Ukmerges g.204,LT-07167 Vilnius.

76. Duomenq subjektas su savo pra5ymu Duomenq valdytojui taip pat pateikia

asmens tapatybg patvirtinantfl dokument4. To nepadarius, duomenq subjekto teises nera

igyvendinamos. 5i nuostata netaikom4 jeigu duomenq subjektas kreipiasi del informavimo apie

asmens duomenq tvarkymq pagal Reglamento '13 ir 14 straipsnius. Duomenq subjektas savo

pralyme turi nurodyti pageidaujamq bendravimo biid4.

77. Pra5ymas igyvendinti duomenq subjekto teises turi buti iskaitomas, asmens

pasiralytas, jame turi b0ti nurodyti duomenq subjekto vardas, pavarde, adresas ir kontaktiniai

duomenys rySiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakym4 del duomenq subjekto teisiq

igyvendinimo.

78. Savo teises duomenq subjektas gali igyvendinti pats arba per atstovq.

79. Asmens atstovas pra5yme turi nurodyti savo vardq pavardg, adresq ir kontaktinius

duomenis rySiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymq taip pat

atstovaujamo asmens vardq pavardg, gimimo datq, reikalingus duomenq subjekto

identifikavimui, bei pateikti atstovavimq patvirtinanti dokumenq ar jo koptjq.

80. Esant abejoniq ddl duomenq subjekto tapatyb6s, duomenq valdytojas praso

papildomos informacijos, reikalingos ja [sitikinti.

81. Visais klausimais, susijusiais su duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymu ir
naudojimusi savo teisemis, duomenq subjektas turi teisg kreiptis ir i duomenq apsaugos

pareigflnq Siekiant uttikrinti konfidencialumq kreipiantis iduomenq apsaugos pareiggnq pastu,

ant voko uzra5oma" kad korespondenc[ja skirta duomenq apsaugos pareigunui.



x pn^L5ynno IGvvENDINTI DUoMEI\rJ st EIEKTo rErsns
xacnruEJrMAs

82. Gavus duomenq subjekto pra5ym6 ne v6liau kaip per vienq menes! nuo pra5ymo

gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokiq veiksmq buvo imtasi pagal gaut4 prasymq.

Jeigu bus v6luojama pateikti informacijq per nurodytq terminq duomenq subjektas

informuojamas apie tai, nurodant velavimo prieZastis ir apie galimybg pateikti skund4

Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

83. Jeigu pralymas pateiktas nesilaikant Siose Taisyklese nustagrtos tvarkos ir
reikalavimq, jis nenagrinejamaq ir nedelsianq bet ne veliau kaip per 5 darbo dienq terminq

duomenq subjektas apie tai informuojamas nurodant prieZastis.

84. Jeigu pra5ymo nagrinejimo metu nustatomq jog duomenq subjekto teises yra

apribotos Reglamento 23 straipsnio I dalyje numat5rtais pagrindais, duomenq subjekas apie tai

informuojamas.

85. lnformacija pagal duomenq subjekto pra5ymq del jo teisiq fgyvendinimo
pateikiama valstybine kalba.

86. Visi veiksmai pagal duomenq subjekto pra5ymus igyvendinti duomenq subjekto

teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

87. Duomenq valdytojas igyvendindamas duomenq subjelto teises, uftikrina kad

nebiitq pa2eista kiq asmenq teise iprivataus gyvenimo nelieEiamum4.

xI. ASMENS DUOMENTJ SAUGUMO UZTTTGINIMO PRTEMONtS

88. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,

pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteis€to tvarkymo lgyvendinamos Siose Taisykl€se

nurodomos techninOs, fizin6s ir organizacines asmens duomenq saugumo priemones.

89. Vilniaus lop5elyje - darZelyje ,,Varpelis" uftikrinamas tinkamas technines

irangos i5destymas ir prieZiiir4 informaciniq sistemq prieliiira, tinklo valdymas, naudojimosi

internetu saugumo utikrinimas ir kitos informaciniq technologirjrtr priemones. UZ Siq priemoniq

igyvendinim4 ir prieZiiiq atsako direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

90. Vilniaus lop5elyje - darZelyje ,,Varpelis'o uZtikrinamas grieZtas priesgaisrines

apsaugos tarnybos nustatSrtq nonnq laikymasis. UZ priemon6s igyvendinimq ir prieZiiir4 atsako

direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.



91. Vilniaus lop5elyje darZelyje ,,Varpelis" uZtikrinamas tinkamas darbo

organizavimas ir kitos adminisfracines priemones. UZ priemones igyvendinimq ir prieZiiir4

atsako direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

92. Vilniaus lop5elyje - darZelyje ,,Vaqpelis" uZ asmens duomenq apsauge atsako

direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

93. Sios taisykles ir kiti Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Varpelis" dokumentai,

reglamentuojantys asmens duomenq apsauge perZiiirimi ir tikslinami esant poreikiui ir
pasikeitus teises akq nuostatoms, reglamentuojanEioms asmens duomenq tvarkymq, bet ne

rediau kaip kartq per 2 metus.

94. Darbuotojai, kurie tvarko Duomenq subjekto duomenis, turi laikytis

konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokiq su Duomenq subjekto duomenimis

susijusiq informacijq su kuria jie susipa2ino vykdydami pareigas. Si pareiga islieka galioti

perejus dirbti i kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniarns santykiams. Sis reikalavimas

igyvendinamas darbuotojams pasira5ant isipareigojimQ saugoti asmens duomenq paslapti.

95. Siekiant apsaugoti asmens duomenis uZtikrinama prieigos prie asmens duomenq

apsaug4 valdymas ir kontrole.

96. Darbuotojai automatiniu biidu tvarkyi asmens duomenis gali tik po to, kai jiems

suteikiama prieigos teise prie atitinkamos informacines sistemos. Prieiga prie asmens duomentl

gali buti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms

vykdyh.

97. Darbuotojai su asmens duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti
jiems yra suteikta teise. Darbuotojai, vykdantys duomenq tvarkymo funkciias, turi uZkirsti keliq

atsitiktiniam ir neteisetam duomeng tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai

(pvz., vengiant nereikalingq kopijq su Duomenq subjekto duomenimis kaupimo ir kt.).

Dokumentq kop[ios, kuriose nurodomi Duomenq subjekto duomenys, turi biiti sunaikinamos

tokiu biidu, kad Siq dokumentrl nebiitq galima atkurti ir atpazinti jq turinio.

98. Darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi Duomenq subjektq duomenys arba iI
kuriq kompiuteriq galima pateikti Yilniaus loplelio - darZelio ,,Varpelis" informacines sistemas,

kuriose yra Duomenq subjektq duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptaZodZius,

uZtikrinant jq konfidencialumq kurie yra unikaliis, sudaryti i5 ne maZiau kaip 8 simbolirtr,

nenaudojant asmeninio pobtidZio informacijos, kei0iami ne retriau kaip kartq per 2 menesius,

pirmojo prisiiungimo metu naudotdo privalomai keidiami. ,,svedio" (angl.- ,,guest") tipo, t. y.

neapsaugoti slaptaZodliais, vartotojai yra draudZiami. Siuose kompiuteriuose taip pat reikia

naudoti ekrano uZsklandq su slaptaZodliu.



99. Darbuotojai slaptaZodliais turi naudotis asmeniSkai ir neatskleisti jq tretiesiems

asmenims.

l00.Darbuotojq kompiuteriai, kuriuose saugomos rinkmenos su Duomenq subjektq

duomenimis, negali biiti laisvai prieinami i5 kitq tinklo kompiuteriq. Siq kompiuteriq

antivirusine programine i.anga turi biiti nuolat atnaujinama.

l0l.Nesant biitinybes rinkmenos su Duomenq subjekto duomenimis neturi b[ti
dauginamos skaitmeniniu btidu, t. y. kuriamos rinkmenq kopijos vietiniuose kompiuteriq

diskuose, ne5iojamose laikmenose, nuotolinese rinkmenq talpyklose ir kt.

l02.Jei asmens duomenys tvarkomi vidiniame kompiuteriniame tinkle, uZtikrinama

asmens duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo elektroniniq rySiq priemonemis naudojant

ugniasieng;

l03.Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos),

esantys i5orinese duomenq laikmenose ir elektroniniame paSte, turi biiti i5trinti nedelsiant nuo jq
panaudojimo ir (ar) perkelimo isaugojimo vietas, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas.

l04.Prieigos prie asmens duomenq kontrole uZtikrinama atliekant Siuos veiksmus:

a. kompiuteriai, kuriuose laikomi asmens duomenys yra ulrakinti, prie jq prisijungti

gali tik tas darbuotojas, kuriam suteikt4 prisijungimo teise. Prie uZsifruotq asmens duomenq

esandiq serveryje gali prisijunti tik prisijungimo teisg turintys darbuotojai;

b. prisijungimai, bandymai prisijungti prie asmens duomenq: prisijungimo

identifikatorius, data, laikas, trukme, jungimosi rezultatas (sekmingas, nesekmingas), atlikti

veiksmai su asmens duomenimis yra fiksuojami kompiuteriq zumaluose (ang. -,,logs");
l05.Siekiant apsaugoti asmens duomenis taikomos fizines asmens duomenq saugumo

priemones:

a. Patalpos, kuriose saugomi kompiuteriai, dokumentai su asmens duomenimis, yB
rakinamos, pa5aliniai asmenys be Vilniaus loplelio - darZelio ,,Varpelis" darbuotojq prieZiEros !
jas patekti negali;

b. 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 buti laikomi visiems

prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teises asmenys nekliudomai galeq su jais

susipaZinti.

c. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbq kad atsitiktiniai asmenys neturetq

galimybes suZinoti tvarkomus asmens duomenis (pavyzdZiui, nepalikli be prieZiiiros dokumenq

ar kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, dokumentus ar kompiuter! su tvarkomais



asmens duomenimis laikyti taip, kad jq ar jq fragmenq negaletq perskaityti atsitiktiniai

asmenys).

l06.Siekiant apsaugoti asmens duomenis vykdoma kompiuterines ir programines

irangos prieZifira:

a. UZtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines

irangos (idiegiamos ir atnauj inamos antivirusines programos);

b. UZtikrinama, kad informaciniq sistemq testavimas neb0tq vykdomas su realiais

asmens duomenimis.

l07.Kai sueina atitinkamq asmens duomenq saugojimo terminai arba Duomenq

valdyojo nuoZi0ra saugomi duomenys/ informacija tampa nebereikalinga jo veikloje, tokie

duomenys/ informaciia i5trinama visos jos kopijos sunaikinamos, o su atitinkamos informacijoV

duomenq tvarkymu susijg darbuotojai atitinkamai informuojami apie jq pareigA i5trinti/

sunaikinti duomenis, kuriq jiems nebereikia darbiniq funkcrjq vykdymui.

XII. ASMENS DUOMEI\TIJ SAUGUMO PAZEIDIMU VALDYM0 IR REAGAyIMO I
Sruos pAZETDTMUS TvARKA

l0S.Duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie

asmens duomenq teisg, pasteb6jg duomenq saugumo paZeidimus ar bet kokiq itartinq situacijq

(veiksmus ar neveikimq galin0ius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens duomenq saugumui),

turi imtis priemoniq tokiai situacijai iSvengti ir apie tai informuoti Duomenq valdytojo vadovq

duomenq apsaugos pareig0nq ar kit4 paskirt4 atsakingq asmeni.

I09.lvertinus duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksniuq paZeidimo poveikio

laipsni, Lalq ir padarinius, kiekvienu konkrediu atveju Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Varpelis..

vadovas priima sprendimus del priemoniq, reikiamq duomenq apsaugos paZeidimui ir jo
padariniams pa5alinti.

I l0.Prireikus, Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Varpelis" vadovas, duomenq apsaugos

pareigiinas ar kitas paskirtas atsakingas asmuo imasi pareigos uZtikrinti, kad apie duomenry'

informacirjos saugumo paZeidimus biitq praneSta (ne veliau kaip per 72 val. nuo suZinojimo apie

paZeidim4) Asmens duomenq apsaugos inspekcijai irlar teisOsaugos institucijoms ir sus[iusiems

asmenims, laikantis Reglamento, ADTAI ir kitq teises aktq reikalavimq.



xm. ASMENS DUOMEI{] TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENTMS

lll.Jokie asmens duomenys negali btiti siundiami, perduodami arba bet kokiu kitu

b0du pateikiami tretiesiems, su Duomenq valdytoju nesusijusiems, asmenims, nebent tai yra

biitina darbuotojo darbo funkcijoms ivykdyti ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga darbo

tunkcijq vykdymui.

112. Duomenq teikimas ffetiesiems asmenims galimas tik Siais atvejais:

a. Neigaliotq trediqfq asmenq elektroninius ar kitokia forma (i5skynrs telefonu)

pateiktus pra5ymus suteikti jiems informacijq apie Duomenq subjektus turi buti atsakoma tik
jeigu ra5ytiniame pra5yme yra nurodytas Duomenq subjekto duomenq naudojimo tikslag

tinkamas teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir praSomq pateikti Duomenq subjektq duomenq

apimtis.

113. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenq subjekto asmens

duomenys gali biiti suteikti teismui, prokuratiirai, ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms

institucijoms, kurioms teisini pagrindq reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos

Respublikos istatymai.

XIV. BAIGIAMOSIOS IIUOSTATOS

I14. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo

pareigas juos suZino, privalo laikytis Siq Taisykliq, kitq Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Varpelis..

vidiniq dokumentq nuostat$ reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym6 konfidencialumo ir
saugumo reikalavimq, Reglamentq ADTAI ir kitq teises aktq reikalavimq. Darbuotojai pateidg

auk5diau nurodytq teises aktq reikalavimus atsako teis6s aktq nustatyta tvarka.

l15. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasira5ytinai. Priemus

naujq darbuotojq jis su Taisyklemis privalo buti supaZindintas pirmqie jo darbo dienq. UZ

supaZindinimQ su Taisyklemis atsakingas Vilniaus lop5elio - darZelio,,Varpelis" direltorius arba

jo igaliotas asmuo.

I16. Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Varpelis" uftikrina darbuotdq mokymus ir galimybg

kelti kvalifikacijq asmens duomenq apsaugos srityje.

ll7.UL Taisykliq nuostatq laikymosi prieZiiir4 ir jose reglamentuotq nuostatq

vykdymo kontrolg atsakingas duomenq apsaugos pareig0nas ar kitas Vilniaus lop5elio - darZelio

,,Vatpelis" direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo, lvertings Taisykliq taikymo

praktikq esant poreikiui, inicijuoja Taisykliq atnauj inimq.


