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PANEVEZIO RAJONO SOCIALINIU PASLAUGU CENTRO ASMENS
DUOMENV TVARKYMO POLITIKA

1. PAGRTNDTNES POLITIKOS SAVOKOS

1.1.ADTAI - Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymas.
l.2.Atsakingas darbuotojas - Centro Darbuotojas, kuris pagal uZimamas pareigas ir

darbo pobUdi turi teisg vykdyti konkredias su Duomenq tvarkymu susijusias funkcijas.
1.3.BDAR - Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 20161679 del fiziniq

asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo
panaikinama Direktyv a 9 5 I 4 6 IEB (B endrasis duomenq apsaugo s re glamentas).

l.4.Centras - PaneveZio rajono socialiniq paslaugq centras.
l.5.Darbuotojas reiSki4 asmeni, kuris su Centru yra sudargs darbo arba pana5aus

pobldZio sutarti.
1.6.Duomenys apie sveikat4 - Asmens duomenys, susijg su fizine ar psichine fizinio

asmens sveikata, iskaitant duomenis apie sveikatos prieZifiros paslaugq teikimq, atskleidZiantys
informacijq apie to fizinio asmens sveikatos bUklg.

1.7.Duomenys/Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio
tapatybe nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjekt4); fizinis asmuo, kurio
tapatybg galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq
pirma pagal identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines,
genetines, psichines, ekonomines, kult[rines ar socialines tapatybes poZymius.

l.8.Duomeng gav6jas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar
kita istaiga, kuriai atskleidZiami Asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne.

l.9.Duomeng subjektas - Centro Darbuotojas, Paslaugq gavejas arba bet koks kitas
fizinis asmuo, kurio Asmens duomenis tvarko Centras.

l.l0.Duomenq tvarkymas rei5kia bet kuri4 operacij4 ar operacijq rinkini,
automatiniais arba neautomatiniais b[dais atliekamus su asmens duomenimis, tokius kaip: rinkimas,
uZra5ymas, r05iavimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieska, naudojimas,
atskleidimas perduodant, platinant ar kitu b0du padarant juos prieinamus, i5destymas reikiama tvarka
ar sujungimas derinant, blokavimas, trynimas ar naikinimas.

1.1 1 .Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra
ar kita istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

l.l2.Duomenq valdytojas - fizinis arbajuridinis asmuo, valdZios institucija, agenfiira
ar kita istaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones.

l.l3.Kandidatas - asmuo, pageidaujantis tapti Centro Darbuotoju arba dalyvauti
Centro vykdomoje personalo atrankoje.

l.l4.Kompiuterin6 iranga - kompiuteriai, terminalai, serveriai, laikmenos, kita
Centrui teisetu pagrindu (nuosavybes teise, nuomos ar kitais pagrindais) priklausanti kompiuterine
iranga ir joje esanti programine iranga, tame tarpe elektronine pa5to deZute, bendravimo interneto
tinklu programos, debesq kompiuterij os paslaugos, interneto prieiga

l.l5.Informavimas - Centro Darbuotojq informavimas, susijgs su Asmens duomenq
apsauga.

1 .l6.Paslaugq gavdjas - asmuo, kuriam Centras teikia arba anksdiau teike paslaugas.
l.l7.Politika reiSkia 5i4 Asmens duomenq tvarkymo politik4.



l.l8.Vaizdo stebOjimas rei5kia vaizdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu,
tvarkym4 naudojant automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.),
nepaisant to, ar 5ie duomenys yra i5saugomi laikmenoje.

1 .l9.Kitos Politikoje vartojamos s4vokos atitinka BDAR ir ADTA| vartojamas s4vokas

1.20.Sutikimas - savanori3kas duomenq subjekto valios parei3kimas tvarkyti jo asmens
duomenis jam Zinomu tikslu. Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis turi biiti i3reik5tas
ai5kiai - ra5ytine, jai prilyginta ar kita forma, neabejotinai irodandia duomenq subjekto vali4.

2. BENDROSIOSNUOSTATOS

2.1. Sios Politikos paskirtis - reglamentuoti asmens duomenq tvarkymo procedfrras,

duomenq subjektq teisiq igyvendinim4 ir technines bei organizacines priemones, skirtas apsaugoti
asmens duomenis pagal BDAR, ADTAI ir kitus teises aktus, nustatandius asmens duomenq apsaug4.

2.2. Centras uZtikrina, kad jis atitinka Siuos esminius su asmens duomenq tvarkymu
susijusius principus:

2.2.1. Asmens duomenys turi bfrti duomenq subjekto atZvilgiu tvarkomi teisetu
spiningu ir skaidriu bldu (teisetumo, s4Ziningumo ir skaidrumo principas);

2.2.2. Asmens duomenys turi bflti renkami nustatytais, ai5kiai apibreZtais bei teisetais
tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu budu; asmens duomenys gali b[ti tvarkomi
esant Duomenq subjekto sutikimui; tolesnis duomenq tvarkymas archyvavimo tikslais vie5ojo
intereso labui, moksliniq ar istoriniq tyrimq tikslais arba statistiniais tikslais nera laikomas
nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

2.2.3. Asmens duomenys turi btiti adekvat0s, nepertekliniai, tinkami ir tik tokie, kuriq
reikia siekiant tikslq, del kuriq jie tvarkomi (duomenq kiekio maZinimo principas);

2.2.4. Asmens duomenys turi bflti tiksl[s ir prireikus atnaujinami; turi blti imamasi
visq pagristq priemoniq uZtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nera tikslfis, atsiZvelgiant i jq
tvarkymo tikslus, b0tq nedelsiant i5trinami arba iStaisomi (tikslumo principas);

2.2.5. Asmens duomenys turi bfiti laikomi tokia forma, kad duomenq subjektq
tapatybg biitq galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra b[tina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra
tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus
tvarkomi tik archyvavimo tikslais vie5ojo intereso labui, moksliniq ar istoriniq tyrimq tikslais arba
statistiniais tikslais, igyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingq
siekiant apsaugoti duomenq subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmes apribojimo principas);

2.2.6. Asmens duomenys turi bfiti tvarkomi tokiu b[du, kad taikant atitinkamas
technines ar organizacines priemones bfltq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant
apsaugq nuo duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio
praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2.2.7. Centras yra atsakingas uZ tai, kad bfitq laikomasi auk5diau nurodytq principq,
ir turi sugebeti irodyti, kad jq yra laikomasi (atskaitomybes principas).

2.3. Duomenys tvarkomi tinkamai informavus Duomenq subjektus laikantis 9 Politikos
skyriuje ir BDAR numatytq reikalavimq.

2.4. Duomenys saugomi laikotarpius, nurodytus Sioje Politikoje kiekvienam Asmens
duomenq tipui. Saugojimas ir trynimas atliekami pagal proced[ras, numatytas 9 ir 11 Politikos
skyriuose.

2.5. Jeigu Duomenys naudojami kaip irodymai civilineje, administracineje ar
baudZiamojoje byloje ar kitais istatymq nustatytais atvejais, Duomenys gali bfti saugomi tiek, kiek
reikalinga Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

2.6. Centro kaip duomenq valdytojo tvarkomi Duomenys, esantys elektronines formos
dokumentuose, yra saugomi Atsakingiems darbuotojams priskirtuose kompiuteriuose, Centro
elektroninio paSto sistemoje, personalo duomenq bazlje ir buhalterijos duomenqbazdje. Popierines
formos dokumentuose esantys asmens duomenys saugomi specialiai paZymetuose segtuvuose,
archyve iriar kitoje vietoje, uZtikrinandioje pakankam4 duomenq saugumo lygi. Prieiga prie
Duomenq suteikiama tik Atsakingiems darbuotojams ir duomenq tvarkytojams.



2.7. Duomenq tvarkytojo prieigos teises prie Duomenq naikinamos nutraukus asmens
duomenq tvarkymo sutarti, sudaryt4 su Centru, ar Siai sutardiai nustojus galioti.

2.8. Atsakingi darbuotojai privalo:
2.8,1, tvarkyti Asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sqjungos ir Lietuvos

Respublikos teises aktais, taip pat Sia Politika ir jos priedais;
2.8.2. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sQlygq bet kokiomis priemonemis

susipaZinti su duomenimis asmenims, kurie nera igalioti tvarkyti Duomenq;
2.8.3. nedelsiant praneSti Centrui apie bet koki4 itartin4 situacij4, kuri gali kelti

gresmg duomenq saugumui.
2.9. atsakingas darbuotojas netenka teises tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia

Atsakingo darbuotojo darbo sutartis su Centru, arbakai pasikeitus Darbuotojo uZimamoms pareigoms
Asmens duomenys tampa nebereikalingi darbo funkcijoms vykdyti.

2.10. Duomenys perduodami duomenq tvarkytojams ir duomenq gavejams kai teisg ir
(ar) pareig4 tai daryti atitinkamais pagrindais suteikia teises aktai.

2.11. Asmens duomenys Centro gali buti pateikti ikiteisminio tyrimo istaigai,
prokurorui ar teismui del administraciniq, civiliniq, baudZiamqjr+ byh+, kaip irodymai ar kitais

istatymq nustatytais atvej ais.

3. DUOMENU KOKYBE

3.1. Centras siekia, kad Duomenq subjektq asmens duomenys btitq:
3.1.1. tvarkomi s4Ziningai ir teisetai;
3.l.2.tvarkomi esant Duomenq subjekto sutikimui ar egzistuojant kitai teiseto asmens

duomenq tvarkymo s4lygai;
3.1.3 tinkami, aktualfls ir nepertekliniai, atsiZvelgiant i nustatytus tikslus;
3.1.4. tiksltis;
3.1.5. Centras skiria duomenq apsaugos darbuotojui pareig4 registruoti tvarkymo

operacijas (pareigos esant reikalui atnaujinti duomenq tvarkymo veiklos ira5us nustatymas) Centro
atsakomybe.

4. DARBUOTOJU DUOMENU TVARKYMAS SU DARBO SANTYKIAIS
SUSIJUSIAIS TIKSLAIS

4.1. Darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:
4.1.1. del darbo sutardiq su darbuotoju sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
4.1.2. Centro, kaip darbdavio, pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam valdymui;
4.1.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais darbo ir ne darbo metu;
4.1.4. tinkamoms darbo sqlygoms uZtikrinti;
4.1.5. darbo apskaitai vykdyti;
4.1 .6. vidaus administravimo veiklai uZtikrinti;

4.2. Su darbo santykiais susijusiame kontekste tvarkomi Sie darbuotojq asmens
duomenys:

4.2.1. vardai ir pavardes;
4.2.2. gimimo datos;

4.2.3. banko s4skaitq numeriai, i kurias yra vedamas darbo uZmokestis;
4.2.4. socialinio draudimo numeriai;
4.2.5. gyvenamosios vietos adresai;
4.2.6. darbuotojq atvaizdai (asmens dokumento, medicinines knygeles kopijose,

darbo paZymejimuose).
4. 3. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais darbo ir ne darbo metu tikslu yra

tvarkomi darbuotojq:
4.3.1. gyvenamosios vietos adresai;
4.3.2. asmeniniai telefono numeriai ;



4.3.3, asmeniniai elektroninio pa5to adresai.
4.4.Darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo vykdymo tikslu, nustatytq

mokestiniq prievoliq ar garantijq tikslu yra tvarkomi:
4.4.1. darbuotojq asmens kodai,
4.4.2. informacija apie darbuotojq igyt4 i5silavinim4,
4.4.3. informacija apie igyt4 darbo stailq,
4.4.4. informacija apie darbuotojq Seiming padeti (darbuotojui pageidaujant, kad jam

biitq suteikti mamadieniai - tevadieniai).
4.5. Tinkamq darbo sQlygq uZtikrinimo tikslu darbdavys tvarko informacij4, susijusi4

su darbuotojo sveikatos btikle (nuolatines, periodines asmens sveikatos patikros dokumentai), kuri
tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teises aktq nustatyta

tvarka.
4.6. Visuomenes saugumo, vie5osios tvarkos uZtikrinimo tikslais, siekiant apginti

asmenq gyvybg, sveikat4, turt4 ir kitas asmenq teises bei laisves, darbdavys gali vykdyti vaizdo
stebejimq ir tvarkyti vaizdo stebejimo duomenis, susijusius su darbuotojais.

4.T.Darbuotojq Duomenys gaunami tiesiogiai i5 Duomenq subjektq, Valstybines
mokesdiq inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos, Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Sodra), antstoliq,
ugdymo/mokymo istaigq, pirmaeiliq/buwsiq darboviediq, Lietuvos darbo birZos prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos, profs4jungq (iei Darbuotojas priklauso profsqjungai).

4.8. Darbuotojq Duomenys susistemintai tvarkomi personalo duomenq bazeje, prie
kurios turi prieigq personalo valdymo funkcijas atliekantys Atsakingi darbuotojai, buhalterijos
duomenq bazeje, prie kurios turi prieigq buhalterijos darbuotojai ir padaliniq duomenq bazese, prie
kuriq turi prieig4 padaliniq vadovai.

4.9. Kontaktiniai Darbuotojq Duomenys (vardas, pavarde, pareigos, Centro suteiktas
darbinis el. pa5tas, telefono numeris) yra vie5ai skelbiami Centro interneto svetaineje.

4.10. Duomenys perduodami tam tikriems gavejams, skirstytiniems pagal duomenq
perdavimo daZnumq:

4.10.1 . nuolatiniu Darbuotojq Duomenq gaveju yra Sodra. Duomenys Sodrai teikiami
per Elektroning draudejq aptarnavimo sistem4 (EDAS), kurios veikl4 reglamentuoja Valstybinio
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus200T
m. gruodZio 20 d. isakymu Nr. V-665 patvirtintos Elektronines draudejq aptarnavimo sistemos
naudojimo taisykles;

4.10.2. siekiant uZtikrinti apmokejimqui, darbq, bankui, kuriame atidaryta Centro
banko sqskaita, kas menesi teikiama informacija, btitina darbo uZmokesdio pervedimui
Darbuotojams.

4.10.3. vykdant Darbuotojq atrank4 i vadovaujandias pareigas ir i vykdomq projektq
darbo vietas, duomenys teikiami Valstybes tarnybos departamentui naudojantis Valstybes tarnybos
valdymo informacine sistema (VATIS), kurios veiklq reglamentuoja Valstybes tarnybos
departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalq ministerijos direktoriaus200T m. sausio 8 d.

isakymu Nr. 27V-8 patvirtinti Valstybes tamybos valdymo informaoines sistemos nuostatai.
4.10.4. pagal uZklausas (pra5ymus del vienkartinio teikimo, kuriuose turi buti

nurodomas Asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq
pateikti Asmens duomenq apimtis) Duomenys perduodami Socialiniq paslaugq prieZi0ros
departamentui prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Specialiqjq tyrimq tamybai,
antstoliams, Valstybinei mokesdiq inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansq ministerijos, kitoms
darbovietems, ugdymo istaigoms, mokymq paslaugas teikiandioms imonems.

4.10.5. su darbo funkcijomis susijusioms veikloms vykdyti tam tikri bendrieji
Darbuotojq Duomenys gali bfiti perduodami muziejams, poilsio, kulturos, sporto paslaugas
teikiantiems subjektams, centrinei viesqjq pirkimq informacinei sistemai (kiek Duomenys btitini
vie5iesiems pirkimas organizuoti ir vykdyti).

4.11. Darbuotojrl asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tik tiek, kiek jie reikalingi
nustatytiems tikslams pasiekti.



4.12. Asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkyti darbuotojq asmens duomenis, laikosi
konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 informacij4 apie darbuotojo su kuria jie
susipaZino tvarkydami darbuotojo asmeninius duomenis vykdydami savo pareigas. Pareiga saugoti
asmens duomenq paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas darbovietes ar kitas pareigas toje
padioje darbovieteje bei pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5. KANDIDATU I DARBO VIETAS ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

5.1. Centras atrankos i darbo vietas tikslais tvarko tokius Kandidatq Asmens duomenis;
5. 1. 1. vardas, pavarde;
5.1 .2. telefono numeris;
5.1.3. el. pa5to adresas;

5.1.4. gyvenamosios vietos adresas;
5.1.5. kiti Kandidato savanori3kai pateikti jo gyvenimo apraByme irlar kituose

pateiktuose dokumentuose esantys Duomenys.
5.2. Tinkamo Kandidatq informavimo uZtikrinamas pasiekiamas skirtingais b[dais

priklausomai nuo to, kaip buvo pateiktas pra5ymas priimti i darb4:
5.2.1. jei pra5ymas pateikiamas el. pa5tu, Kandidatui kaip atsakymas i jo laiSk4

i5siundiamas prane5imas su reikiama informacij a.

5.2.2. jei pra5ymas pateikiamas asmeni5kai, informacija turi biiti pateikta pra5ym4
priimandio Darbuotoj o pateikimo metu.

5.3. Kandidatq Asmens duomenys nera perduodami tretiesiems asmenims.
5.4. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teises aktai numato papildomq apribojimq del

to, kokia informacija apie Kandidatus gali bfti tvarkoma, Centras uZtikrina, kad btitq tvarkomi tik
leidZiami tvarkyti Kandidatq Asmens duomenys.

6.YAIZDO STEBEJIMAS

6.1. Yaizdo stebejimo tikslas - uZtikrinti Centro darbuotojq ir lankytojq saugum4,
apsaugoti Darbuotoj ams, Centrui ir j o lankytoj ams priklausanti turtq.

6.2. Yaizdo stebejimo priemones turi biiti irengiamos taip, kad, atsiZvelgiant i
paminetus Vaizdo stebejimo tikslus:

6.2.l.Yaizdo stebejimas btitq vykdomas ne didesneje Teritorijos ir Patalpq dalyje, negu
b[tina;

6.2.2.8ffi4 renkama ne daugiau vaizdo duomenq, negu tai yra bfltina.
6.3. Yaizdo stebejimas negali buti vykdomas patalpose, kuriose Duomenq subjektas

pagristai tikisi absoliudios privatumo apsaugos ir kur toks stebejimas Zemintq Zmogaus orum? (pvz.,
tualetuose, persirengimo kambariuose ir pan.).

6.4. Darbuotojai apie vykdomq, vaizdo stebejim4 informuojami supaZindinant juos su
Sia Politika.

6.5. Centras informuoja Darbuotojus ir kitus asmenis apie vykdomq Vaizdo stebejimE
i5kabindamas informacines lenteles, Zenklus Teritorijoje. PrieS patenkant i Teritorij4, Duomenq
subjektui turi b[ti ai5kiai bei tinkamai pateikiama 5i informacija:

6.5.1. apie vykdomo Vaizdo stebejimo fal<tq
6.5.2. centro pavadinimas ir imones kodas, kontaktine informacija (adresas fularba

telefono rySio numeris).
6.6. Yaizdo duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik esant BDAR 6 straipsnyje

nustatytam asmens duomenq teiseto tvarkymo kriterijui pagal asmens duomenq teikimo sutarti
(daugkartinio teikimo atveju) arbapagalprasymQ (vienkartinio teikimo atveju).



7. ISTAIGOS PASLAUGV GAVEJV ASMENS DUOMENV TVARKYMAS

7.1. Centras Paslaugq gavejams teikia ivairaus pobudZio socialines paslaugas, kuriq
teikimui b[tini Paslaugq gavejq asmens duomenys.

7.2. Siekdami gauti reikalingas paslaugas, Paslaugq gavbjai pateikia Centrui arba
PaneveZio rajono savivaldybes administracijos seniunijoms reikiamus duomenis pagal nustatytos
formos sutarti ar pra5ym4.

7.3. Centras rflpindamasi Paslaugq gavejo privatumu, isipareigoja saugoti Paslaugq
gavejo privatum4 bei pateikt4 informacij4 naudoti i5skirtinai Sioje Politikoje nurodytiems tikslams,
be Paslaugq gavejo sutikimo neatskleisti Sios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, i5skyrus
Politikoje nurodytus atvejus. Centras taip pat gali perduoti Paslaugq gavejo Asmens duomenis
tretiesiems asmenims, kurie Centro vardu veikia kaip Duomenq tvarkytojai. Asmens duomenys gali
b[ti teikiami tik tiems Duomenq tvarkytojams, su kuriais Centras yra pasira5gs atitinkamas sutartis
ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariandios Asmens duomenq perdavimq/teikim4 ir
Duomenq tvarkytojas uZtikrina adekvadi4 perduodamq Asmens duomenq apsaugq. Visais kitais
atvejais, Paslaugq gavejo Asmens duomenys Tretiesiems asmenims gali brlti atskleidZiami tik
Lietuvos Respublikos teises aktq numatyta tvarka. Paslaugq gavejo Asmens duomenis Centras gali
perduoti vyriausybinems ar teisesaugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai numatyta
pagal galioj andius istatymus.

7.4. Paslaugq gavejas, pateikdamas Centrui savo Asmens duomenis, patvirtina ir
sutinka, kad Centras valdytq ir tvarkytq Paslaugq gavejo asmeninius duomenis, laikantis Sios

Politikos, galiojandiq istatymq bei kitq norminiq teises aktq.
7.5. Politikos privalo laikytis visi Centro darbuotojai, kurie tvarko Centre esandius

Asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino, arba turi prieig4 prie duomenq baziq,
kuriose patalpinti Asmens duomenys, be kita ko, Centre pasitelkti Duomenq tvarkytojai ar Tretieji
asmenys, kuriuos Centras pasitelke paslaugai teikti (eigu pasitelke).

7.6. Centro renkami ir valdomi Paslaugq gavejq duomenys :

Socialin6s slobos skvrius
Ramygalos, Gustoniq, Krekenavos socialin6s
globos namai

Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos,
sveikatos paZymos kopijos, neigaliojo paZymej imq
kopijos, paj amos, turtas.
Klientq artimqjq: vardai, pavardds, faktine
gyvenamoii vieta, telefono numeris.

Socialinds prieZiiiros skyrius
Pagalba inamus Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos

gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos,
sveikatos paZymos kopij os, nei galioj o paZymej imq
kopijos.
Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
syvenamoii vieta. telefono numeris.

Savaranki5ko gyvenimo namai Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatyb6s korteles kopijos,
sveikatos paZymos kopijos, pajamos.
Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
gyvenamoii vieta, telefono numeris.

Integrali pagalba i namus Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines



gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos,
sveikatos paZym os kopij os, nei galioj o paZymej imq
kopijos.
Klientq artimqjq: vardai, pavardOs, faktin6
swenamoii vieta. telefono numeris.

Asmeninio asistento paslaugos Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos,
sveikatos paZymos kopij os, nei gal ioj o paZymej imq
kopijos.
Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
gyvenamoii vieta, telefono numeris.

Pasalbos Seimai skyrius
Atvejo vadyba Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos

gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
sveikatos paZymos kopijos, paso ar asmens
tapatybes korteles kopijos, vaikq gimimo liudijimq
kopij os, nei galioj o paZymej imq kopij os, santuokos,
i5tuokos liudijimq kopijos, Seimynine padetis.

Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
gyvenamoj i vieta, telefono numeris, asmens kodas,
gimimo data, darbo uZmokestis, turtas, pajamos,
skolos, baudos, informaciia susiiusi su sveikata.

Daugiafunkcinis centras Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos,
sveikatos paLyma, neigalumo paZymej imas.
Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
gyvenamoii vieta, telefono numeris.

Spec. Transporto organizavimas Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos,
sveikatos paZymos kopij os, neigalioj o paZymdj imq
kopijos, pajamos.
Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
svvenamoi i vieta. telefono numeris.

Apriipinimas tech. pagalbos priemon6mis Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybds korteles kopijos,
sveikatos paZymos kopij os, nei gal ioj o paZymej imq
kopijos, gydytojo siuntimai ir i5raSai.

Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
gyvenamoi i vieta, telefono numeris.

Vaiko serovds skvrius
Bendruomeniniai vaikq globos namai Vardas, pavarde, paso ar asmens tapatybes korteles

numeris, i5davimo data, galiojimo data, dokument4
i5davusi istaiga, dokumentq registracijos data ir
numeris, asmens kodas, gimimo data, nuotrauka,
banko s4skaitos numeris dienpinigiams ir i5mokoms
vaikui, sutartys su instituoijomis, organizacijomis,
imonemis, ugdymo lstaigomis, neformaliojo
ugdymo istaigomis, tevu mirties liudiiimai.



Klientq artimqjq duomenys, sveikatos paZymos,

faktines gyvenamosios vietos adresas, telefono
numeris, banko s4skaitos numeris, maistpinigiq
pervedimui, sveikatos paZymos, nuteistqjq ir
itariamqjq registro paZymos, duomenys apie vaikq
iSlaikym4.

GIobos centras Vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data, lytis,
darbo uZmokestis, turtas, pajamos, skolos, adresas,

banko s4skaitos numeris (budintys globotojai),
teistumas, administracines baudos, para5as, darbo
vietos pavadinimas, el. pa5to adresas, i5silavinimo
dokumentai, artimqjq vardai ir pavardes, mirusiq
artimqjq duomenys, informacija, susijusi su

sveikata.
Globos istaigos budindiq globotojq asmens
duomenys: vardas, pavarde, asmens tapatybes
korteles duomenys, asmens kodas, gimimo data,
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono
numeris, elektroninio paSto adresas, Seimine padetis,
duomenys apie iSsilavinim4, banko s4skaitos
numeris, klientq artimqjq duomenys, sveikatos
paZymos, nekilnojamojo turto registro centrinio
duomenq i5ra5as, nuolatinio Lietuvos gyventojo
individualios veiklos vykdymo paLyma.

Likusiq be tevq globos vaikq, gyvenandiq pas

budindius globotojus duomenys: vardas, pavarde,
gimimo liudijimas, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, sveikatos paZymos,

iSra5ai i5 medicininiq dokumentq, i5vados ir
rekomendacijos iS pedagoginiq-psichologiniq
tarnybq, i5ra5ai iB teismq.
Likusiq be tevq globos vaikq tevq duomenys: vardas,
pavarde, gimimo data, deklaruotos gyvenamosios
vietos adresas, telefono numeris.

Vaikq dienos centras Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris.
Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
svvenamoii vieta. telefono numeris.

Kriziq centras Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos.
Klientq artimqjq: vardai, pavard6s, faktine
gyvenamoii vieta, telefono numeris.

Apgywendinimas apsaugotame biiste Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos.
Klientq artimqjq: vardai, pavardes, faktine
gyvenamoii vieta, telefono numeris.

Palyd6j imo paslauga jaunuoliams Vardas, pavarde, gimimo data, deklaruotos
gyvenamosios vietos adresas, faktines
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
paso ar asmens tapatybes korteles kopijos.
Klientq artimqjq: vardai, pavard6s, faktine
gyvenamoii vieta, telefono numeris.



7.7. lgalioti asmenys tvarkyti 7.4. punkte nurodytus Duomenys privalo neatskleisti,
neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipalinti su duomenimis asmenims,

kurie nera igalioti tvarkyti Duomenq;
7.8. Tuo atveju, jei Paslaugos gavdjas del objektyviq (fiziniq) prieZasdiq pats negali

pateikti savo duomenq ir pasiraSyti sutarties del paslaugu gavimo, uZ toki asmeni Duomenis pateikti
ir sutarti pasiraiyti teise suteikiama seniunijos atstovui ar Paslaugos gavejo Seimos nariui. Tokiu
atveju uZ negalinti pasira5yti Paslaugos gavdjqpasira5gs asmuo Centrui nurodo savo vard4, pavardg

ir giminystes rySi.
7.9.Pagal ra5tinius Darbuotojq pra5ymus Duomenis Centrui teikia ugdymo ir gydymo

istaigos, policija, probacija, komunalines paslaugas teikiandios imones, PaneveZio rajono
savivaldybes administracija, teismai, advokatai, Socialines paramos skyrius, gydymo istaigos,
gyventojai, igalioti asmenys. Pirming informacij4 apie 5eim4 suteikia Vaiko teisiq apsaugos skyrius:
vardq, pavardg, gimimo dat4, gyvenamosios vietos adres4 ir kit4 reikalingq informacij4.

7.10. Priklausomai nuo to, del kokiq paslaugq gavimo kreipiasi Paslaugq gavejas,

Duomenys gali bfti Atsakingq darbuotojq perduodami i arba gaunami i5 Politikos 8 skyriuje apra5ytq
valstybiniq informaciniq sistemq.

7.11. Bendradarbiaudamas su Europos socialiniq fondq agent[ra, Centras Siai pagal
projektus teikia Paslaugq gavejq Asmens duomenis. Tuo atveju, jei Paslaugq gavejui teikiamos
paslaugos finansuojamos i5 Europos Sqjungos fondq leSq, tokio Paslaugq gavejo Duomenys Centro
kaip projekto vykdytojo teikiami i Europos Sqjungos Bendrai finansuojamq i5 Europos Sqjungos
fondq le5q projektq duomenq mainq svetaing.

7.12. Duomenis renka ir paslaugq teikimo tikslais tvarko Sios darbuotojq grupes:
padaliniq vadovai, socialiniai darbuotojai, atvejo vadybininkai, globos koordinatoriai, GIMK
specialistai, psichologai, tadiau prieiga prie sukauptq duomenq suteikiama tik tiek, kiek yra biitina
reikiamoms paslaugoms suteikti. Paslaugq gavejo Asmens duomenq atskleidimas darbuotojo kitam
darbuotojui, kuris neturi teises tvarkyti to Paslaugq gavejo Asmens duomenq,laikomas Siurk5diu Sios

Politikos paZeidimu.

8. ASMENS DUOMENV GAVIMAS IR TEIKIMAS NAUDOJANTIS
INFORMACINEMIS SISTEMOMIS

8.1. Centro darbuotojai, priklausomai nuo uZimamq pareigq ir atliekamq funkcijq, turi
prieig4 prie Socialines paramos Seimai informacines sistemos (toliau - SPIS) ir/ar Technines pagalbos
priemoniq apskaitos informacines sistemos (toliau - TPPA IS).

8.2. Gaut4 informacij4 apie Paslaugq gavejus Centro socialinio darbo organizatoriai:
padaliniq vadovai, atvejo vadybininkai, globos koordinatoriai, socialiniai darbuotojai teikia ir
sistemina naudodamiesi SPIS, kuria naudojantiems Darbuotojams taip pat prieinami Sie Paslaugq
gavejq duomenys:

8.2.1. informacija apie Paslaugq gavejq gautqir gaunam4 paramq:.
8.2.2. darbo birZos informacija;
8.2.3 . Sodros informacij a;

8.2.4. gyventojq registro informacija;
8. 2. 5 . nacionalines mokej imq agentlros informacij a;

8.2.6. Regitros informacija;
8.2.7. mokiniq registro, studentq registro informacija;
8.2.8. Zemes tikio technikos registro informacija;
8.2.9. gyv0nq registro informacij a.

8.3. Darbuotojai, kurie pagal savo darbo funkcijas rfipinasi neigaliqjq aprflpinimu
technines pagalbos priemonemis klausimais, renka, teikia ir sistemina Paslaugq gavejq Duomenis
naudodamiesi TPPA IS sistenia, kuri4 naudojantiems Darbuotojams prieinami tokie Asmens
duomenys:

8.3.1. vardas;



8.3.2. pavarde;
8.3.3. asmens kodas;
8.3.4. elektroninio pa5to adresas;

8.3.5. gimimo data;

8.3.6. gyvenamoji vieta (adresas);

8.3.7. lytis;
8.3.8. telefono numeris;
8.3.9. faktine ir deklaruota gyvenamoji vieta;
8.3. 1 0. socialinis statusas.

9. TINKAMAS DUOMENU SUBJEKTU INFORMAVIMAS

9.1. Duomenq subjektams prie5 pradedant tvarkyti jq asmens duomenis b[tina pateikti
5i4 informacij4:

9.1.1. duomenq valdytojo pavadinim4, rekvizitus ir kontaktinius duomenis;
9.1.2. duomenq tvarkymo tikslus;
9.1 .3. duomenq tvarkymo teisini pagrind4;
9.1.4. duomenq apsaugos pareigfino, jei taikoma, kontaktinius duomenis;
9.1.5. asmens duomenq saugojimo laikotarpi arba, jei tai neimanoma, kriterijus,

taikomus tam laikotarpiui nustatyti;
9.1.6. teisg pra5yti, kad duomenq valdytojas leistq susipaZinti su Duomenq subjekto

Asmens duomenimis ir juos i5taisytq arba i5trintq, arba apribotq duomenq tvarkymq, arba teisg
nesutikti, kad Duomenys b[tq tvarkomi, taip pat teisE i Duomenq perkeliamum4;

9.1.7. teisg pateikti skund4 prieZilros institucijai;
9.1.8. jei yra, Asmens duomenq gavejus arba Asmens duomenq gavejq kategorijas;
9.1.9. kai taikoma, apre duomenq valdytojo ketinim4 Asmens duomenis perduoti i

trediqj q v al styb g arb a tarptautinei or ganizacijai;
9.1.10. kai taikoma, kad esama automatizuoto sprendimq priemimo, iskaitant

profiliavim4, ir, bent tais atvejais, prasming4 informacrj4 apie loginijo pagrindim4, taip pat tokio
Duomenq tvarkymo reik5mg ir numatomas pasekmes Duomenq subjektui.

9.2.Esant skirtingiems tvarkymo teisiniams pagrindams, turi blti pateikiama Zemiau
nurodyta informacija:

Teisind prievo16 ar sutartis:

- Ar Duomenq subjektas privalo pateikti Asmens duomenis ir galimas pasekmes
nepateikus tokiq duomenq.

- Ar Duomenq pateikimas yra teises aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar
reikalavimas, kuri bltina ivykdyti norint sudaryti sutarti.

Sutikimas:
* Teisg atsiimti savo sutikim4 bet kuriuo metu.

- Teisg pareikalauti skaitmeninio dokumento su savo asmenine informacija.
TeisOti interesai:

- Susijg teiseti duomenq valdytojo ar trediosios Salies interesai.
9.3. Tuo atveju, jei Asmens duomenys gauti ne i5 DuomenLl subjekto, turi b[ti

pateikiama auk5diau iSvardyta informacija, i5skyrus nurodyt4j4 9.2 punkto ,,Teisine prievole ar
sutartis" grafoje, bei papildomai 5i informacija:

9.3.1. asmens duomenq kategorijas, kurias planuojama tvarkyti;
9.3.2. koks yra Asmens duomenq kilmes Saltinis ir ar Duomenys gauti i5 vie5ai

prieinamq Saltiniq.
9.4. Duomenq gavimo ne i5 Duomenq subjekto atveju, informacija pateikiama per:

9.4.1. vien4 menesinuo Duomenq gavimo;
9.4.2.jei Duomenys bus naudojami rySiams su Duomenq subjektu palaikyti - ne

veliau kaip pirm4 kartq. susisiekiant su tuo Duomenq subjektu; arba



9.4.3. jeigu numatoma Asmens duomenis atskleisti kitam Duomenq gavejui - ne
veliau kaip atskleidliant Duomenis pirm? kart4.

9.5. Informacija turi btiti pateikiama glausta, skaidria, ai5kia ir lengvai prieinama forma,
ai5kia ir paprasta kalba.

9.5. Informacija pateikiama radtu arba kitomis priemondmis, iskaitant, prireikus,
elektronine forma.

9.7. Informacija pateikiama raStu arba kitomis priemonemis, iskaitant, prireikus,
elektronine forma. Duomenq subjekto pra5ymu informacija gali biiti suteikta Lodliu,jeigu duomenq
subj ekto tapatybe irodoma kitomis priemonemis.

9.8. Pareiga pateikti informacijq netaikoma tiek, kiek:
9.8.1. tokios informacijos pateikimas yra neimanomas arba tam reiketq neproporcingq

pastangq. Tokiais atvejais Centras imasi tinkamq priemoniq Duomenq subjekto teisems ir laisvems
bei teisetiems interesams apsaugoti, iskaitant vie54 informacijos paskelbim4;

9.8.2. duomenq gavimas ar atskleidimas ai5kiai nustatytas Europos Sqjungos arba
valstybes nares teiseje, ir kurie taikomi Centrui ir kuriuose nustatytos tinkamos teisetq duomenq
subj ekto interesq apsaugos priemones;

9.8.3. kai Asmens duomenys privalo iSlikti konfidencialiis laikantis Europos Sqf ungos
ar valstybes nares teise reglamentuojamos profesines paslapties prievoles.

9.9. Sutikimas, gautas Duomenq subjektui pirmiausia nepateikus 9.1 klar 9.3 punktuose
i5destytos informacij os, ndra laikomas tinkamu.

10. DUOMENU SAUGOJIMO TERMTNAT

10.1. Centras taiko skirtingus Asmens duomenq saugojimo terminus priklausomai nuo
tvarkomq Asmens duomenq kategorijq.

10.2. Centras taiko Siuos Asmens duomenq saugojimo terminus:
10.2.1. darbuotojq Duomenq tvarkymas su darbo santykiais susijusiais tikslais - iki

50 metq po darbo sutarties nutraukimo remiantis Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykle;
10.2.2. kandidatq idarbo vietas asmens duomenq tvarkymas atrankos idarbo vietas

tikslais 3 metus nuo paskutinio duomenq gavimo;
10.2.3. vaizdo stebejimo metu sukaupti duomenys - 30 dienq nuo uZfiksavimo

momento;
10.2.4. paslaugq gavejq Duomenq tvarkymas socialiniq paslaugu teikimo tikslais

Elektronines formos duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio pakeitimo (papildymo), o popieriniai
dokumentai saugomi laikantis Centro direktoriaus tvirtinamq kasmetiniq dokumentacijos planq.

10.3. I5imtys i5 aukSdiau nurodytq saugojimo terminq gali buti nustatomos tol, kol tokie
nukrypimai. nepaieidilia Duomenq subjektq teisiq, atitinka teisiniams reikalavimams ir yra tinkamai
dokumentuoti.

10.4. Duomenys, reikalingi siekiant pareik5ti, vykdyti arba apginti teisinius
reikalavimus saugomi tiek, kiek Sie yra b[tini tokiems tikslams pasiekti pagal teisming,
administracing arba neteisming procedtrq.

11. DUOMENU SUNATKTNTMAS

11.1. Sunaikinimas apibreZiamas kaip fizinis ar techninis veiksmas, kuriuo dokumente
esantys duomenys padaromi neatkuriamais iprastinemis komerci5kai prieinamomis priemonemis.

11.2. elektronine forma saugomi Asmens duomenys sunaikinami juos i5trinant be
galimybes atkurti.

1 1.3. popieriniai dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenq, susmulkinami, o likudiais
saugiu biidu atsikratoma.



12. DUOMENU SUBJEKTU TETSES

12.1. Duomenq subjektas BDAR nustatyta tvarka gali igyvendinti Sias teises:
l2.l.l. teise biiti informuotam;
12.1.2. prieigos teise;
12.1.3. iStrynimo teise;
12.1.4. teise i patikslinim4;
12.1.5. teise apriboti duomenq tvarkym4;
12.1.6. teise i duomenq perkeliamum4;
12.1.7 . teise prieStarauti;
12.1.8. teises, susijusios su automatiniu sprendimq priemimu ir profiliavimu.

12.2. Teises, nurodytos Politikos
12.1.2 - 12.1.8 punktuose, igyvendinamos pagal Duomenq subjektq pra5ymq

vykdymo proced[r4 (Politikos priedas Nr. t), kuri sudaro geresnes s4lygas bfltinus veiksmus atlikti
per BDAR nustatytus laikotarpius.

12.3. Auk5diau nurodyti ir BDAR itvirtinti laikotarpiai yra tokie: Duomenq subjekto
pra5ymas Laikotarpis Teise b[ti informuotam Kai duomenys surenkami (ei pateikti Duomenq
subjekto) arba per vien4 menesi fiei pateikti ne Duomenq subjekto) Prieigos teise Vienas m6nuo Teise

i patikslinimq Vienas menuo I5trynimo teise Nepagristai nedelsiant Teise apriboti duomenq tvarkym4
Nepagristai nedelsiant Teise i duomenq perkeliamum4 Vienas menuo Teise prie5tarauti Gavus
prieStaravim4 Teises, susijusios su automatiniu sprendimq priemimu ir profiliavimu Nenurodyta

12.4. Standartianotai Duomenq subjektq pra5ymai del susipaZinimo su duomenimis
gaunami Siems uZpildZius Subjektq pra5ymq leisti susipaLinti su asmens duomenimis form4
(Politikos priedas Nr. 5).

12.5. Centras negali formaliai remtis minetos formos nesilaikymu kaip pagrindu
atsisakyti priimti Duomenq subjekto pra5ym4 ar vilkinti jo nagrinejim4.

12.6. Centras turi informuoti Duomenq subjektus apie jq teises ai5kia, glausta, skaidria,
suprantama ir lengvai prieinama forma, ai5kia ir paprasta kalba.

12.7. Centras turi teisg motyvuotai atsisakyti leisti Duomenq subjektui igyvendinti jo
teises arba imti pagrist4 mokesti esant BDAR 12 straipsnio 5 d. (b) punkte numatytoms aplinkybems.

13. SUTIKIMAS

13.1. Jei tvarkymui nera kito pagrindo, nustatyto BDAR arba ADTA[, i5 Duomenq
subjekto turi biiti gautas ai5kiai i5reik5tas sutikimas tam, kad btitq galima rinkti ir tvarkyti jo asmens
duomenis.

L3.2. Centras turi tureti galimybg parodyti, kad Duomenq subjektas dave
nedviprasmi5k4 (o Specialiq kategorijq asmens duomenq tvarkymo atveju - ir ai5kiai i5reik5t4)
sutikim4 tvarkyti jo Asmens duomenis.

13.3. Centras turi tureti galimybg irodyti, kad Duomenq subjekto sutikimas yraparemtas
jo tikru ir laisvu pasirinkimu. Tai rei5kia, kad sutarties vykdymas, iskaitant paslaugos teikimq, nebus
paremtas s4lyga duoti sutikim4 Duomenq tvarkymui, kuris nera reikalingas tos sutarties vykdymui.

13.4. Centras turi tureti galimybg irodyti, kad Duomenq subjektas dave sutikimq
tvarkyti jo Asmens duomenis vienu ar daugiau konkrediq tikslq.

13.5. Centro iS anksto suformuluotas Duomenq subjekto sutikimo parei5kimas
pateikiamas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiskia ir paprasta kalba.

13.6. Centras turi tureti galimybg irodyti, kad Duomenq tvarkymas yra ribojamas pagal
ai5kiai i5reikSt4 Duomenq subjekto sutikim4.

13.7. Centras, vykdydamas vie5osios valdZios funkcijas, neturetq remtis sutikimu kaip
teiseto tvarkymo kriterijumi, nes del padeties disbalanso tokiu atveju maiai tiketina, kad sutikimas,
atsiZvelgiant ivisas konkretaus atvejo aplinkybes, butq duotas laisva valia.



13.8. Tuo atveju, jei Centras negali uZtikrinti, kad Duomenq subjekto sutikimas atitiks
Sioje Procedtiroje irlar BDAR nurodytus reikalavimus, pasirenkamas alternatyvus teiseto Duomenq
tvarkymo pagrindas.

14. DUOMENU PERDAVTMAS I TREdTASTAS SAlrS AR TARPTAUTTNEMS
ORGANIZACIJOMS

14,1,. Asmens duomenys gali bEti perduodami i tredi4i4 Sali arba tarptautinei
organizacijai, kurios teisinis reglamentavimas Europos Komisijos pripaZintas uZtikrinandiu adekvatq
Asmens duomenq apsaugos lygi. Perdavimas i adekvatq subjekt4 gali vykti be jokio papildomo
Komisijos ar valstybiq nariq leidimo.

14.2. Asmens duomenys itredi4sias Salis arba tarptautinems oryanizacijoms taip pat gali
buti perduodami pritaikius vien4 ar daugiau i5 Zemiau nurodytq tinkamq apsaugos priemoniq

14.2.1. imonems privalomos taisykles.
14.2.2. standartines sutardiq s4lygos del duomenq apsaugos, priimtos Komisijos.
14.2.3. standartines sutardiq s4lygos del duomenq apsaugos, priimtos PrieZitiros

institucij o s, arba PrieZi[ro s institucij os pripaZintos sutarties s4lygos.
14.2.4. patvirtintas elgesio kodeksas, apibreZiantis tarptautini duomenq perdavimq.
14.2.5. sertifikavimas, apsaugos Zenklai fularba Zymenys, kuriuos galima panaudoti

pademonstruoti duomenq tvarkytojo ar valdytojo laikymqsi nustatytq duomenq apsaugos priemoniq.
14.3. Auk5diau nurodytos apsaugos priemones yra detalizuojamos BDAR.

ls. DUOMENU APSAUGOS PAREIGUNAS

15.1. Pagal BDAR 37 str. 1 dali, privalomatureti duomenq apsaugos pareig[nqtada, jei
duomenq valdytojo arba duomenq tvarkytojo pagrindine veikla yra specialiq kategorijq duomenq
tvarkymas dideliu mastu arba kai duomenis tvarko valdZios institucija arba istaiga, i5skyrus teismus,
kai jie vykdo savo teismines funkcijas.

1,5.2. AtsiZvelgiant i tai, kad Centro pagrindine veikla apima specialiq kategorijq
Asmens duomenq tvarkym4 dideliu mastu ir duomenis tvarko kaip savivaldybes biudZetine istaiga,
Centras privalo paskirti duomenq apsaugos pareig0n4.

15.3. Pagrindines BDAR 39 straipsnyje itvirtintos Duomenq apsaugos pareigflnui
priskirtos uZduotys yra Sios:

15.3.1. Centro ir Duomenis tvarkandiq Darbuotojq informavimas apie jq prievoles
pagal BDAR ir kitq Europos Sqjungos ar Lietuvos Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq
asmens duomenq tvarkym4, nuostatas.

15.3.2. stebejimas, kaip laikomasi BDAR, kitq Europos Sqjungos arba nacionaliniq
duomenq apsaugos teises aktq nuostatq ir Centro politikos Asmens duomenq apsaugos srityje,
iskaitant pareigq pavedim4, Atsakingq darbuotojq informuotumo didinim4 bei mokym4 ir susijusius
auditus;

15.3.3. konsultavimas del poveikio duomenq apsaugai vertinimo ir jo atlikimo
stebejimas;

I 5 .3 .4. bendradarbiavimas su prieZilros institucij a;
15.3.5. kontaktinio asmens funkcijos atlikimas prieZiiiros institucijai kreipiantis su

duomenq tvarkymu susijusiais klausimais, iskaitant i5ankstines konsultacijas, ir konsultavimas visais
kitais klausimais.

15.4. centras Duomenq apsaugos pareig0nui gali nustatyti ir kitas teises bei pareigas.
15.5. duomenq apsaugos pareigiino teises ir pareigos detalizuojamos BDAR, Politikoje

ir jos prieduose, pareiginiuose nuostatuose, jei 5i4 pozicijquZima Centro darbuotojas, arba paslaugq
teikimo sutartyje, jei duomenq apsaugos pareigiino pozicijquZimantis asmuo yra Sios paslaugos i5ores
teikejas.



15. ASMENS DUOMENU S,A.UGUMO PAZEIDIMU VALDYMO IR
REAGAVIMO I TOKIUS PAZEIDIMUS TVARKA

16.1. Centro Darbuotojai, turintys prieigos teisg prie Duomenq, pastebejg Duomenq
saugumo paZeidimus (asmenq neveikimq ar veiksmus, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg

Duomenq saugumui), turi informuoti Atsaking4 darbuotoj4 ir (ar) savo tiesiogini vadov4.
16.2. lverting Duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio

laipsni, Lal4 ir padarinius, vadovaudamiesi Reagavimo i asmens duomenq saugumo paZeidimus
proced[ra (Politikos priedas Nr. 4), Atsakingi darbuotojai priima sprendimus del priemoniq, reikiamq
Duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams pa5alinti.

17. ASMENS DUOMENV TVARKYMO SUTARTIMS KELIAMI
REIKALAVIMAI

17.1. Sudarydamas sutarti su duomenq tvarkytoju, Centras kaip duomenq valdytojas
turi itraukti nuostatas, apimandias 5i4 informacijq:

17 .1.1. duomenq tvarkymo dalykas;
17.1.2. duomenq tvarkymo trukme;
17 .1.3. duomenq tvarkymo pobiidis;
17.t.4. duomenq tvarkymo tikslai;
17.1.5. duomenq r[Sys;
17 .1.6. duomenq subjektq kategorijos;
l7.l.7.Saliq teises ir pareigos, kylandios i5 asmens duomenq apsaugos teisinio

reguliavimo;
17.1.8. duomenq tvarkytojo isipareigojimas veikti tik pagal ra5ytinius valdytojo

nurodymus. Duomenq tvarkytojui paliekama teise priimti veiklos ir organizacinius sprendimus,
btitinus sutartos paslaugos suteikimui tiek, kiek tai nepakeidia duomenq tvarkymo tikslq.;

17.1.9. duomenq tvarkytojo darbuotojq konfidencialumo isipareigojimai. Sutartyje
turi boti numatyta, kad tvarkytojas uZtikrina, jog darbuotojai, tvarkantys asmons duomenis, yra
isipareigojg uZtikrinti konfidencialum4, i5skyrus atvejus, kai toki4 pareig4 jie jau turi pagal teises
aktus.;

17.1.10. duomenq tvarkymo saugumo priemones. Duomenq tvarkytojas sutartimi turi
isipareigoti uZtikrinti saugumo lygi, atitinkanti duomenq pobudi ir su jais siejamos gresmes lygi;

17.1.11. kitq duomenq tvarkytojq pasitelkimas. Duomenq tvarkytojas turi biiti
ipareigotas pasitelkti kitus duomenq tvarkytojus tik gavgs i5ankstini duomenq valdytojo sutikim4 ir
sudargs su kitu tvarkytdu ra5yting sutarti, kuriai keliami tokie patys reikalavimai kaip ir sutardiai,
sudaromai su pagrindiniu tvarkytoju;

17.1.12. pagalba igyvendinant Duomenq subjektq teises;
17.1.13. pagalba teikiant prane5imus apie Duomenq saugumo paZeidimus. Duomenq

tvarkytojas turi isipareigoti nedelsdamas informuoti duomenq valdytoj4 suZinojgs apie bet koki
asmens duomenq saugumo paZeidim4;

17.1.14. pagalba atliekant poveikio duomenq apsaugai vertinim4;
17 .l .l 5. pagalba konsultuojantis su prieZiiiros institucij a;
17.1.16. duomenq i5trynimo ir gr4Zinimo tvarka. Sutartyje b[tina numatyti, kas

nutinka pas duomenq tvarkytoj4 esantiems duomenims nutraukus sutarti, nes tvarkytojas juos toliau
saugoti gali tik tada, jei tai nustato Europos S4jungos arba nacionaline teise;

17 .l.l7 . atitikties irodinejimo budq(-us);
I 7. 1. 1 8. auditavimo galimybe.



17.2. Auk5diau nurodytos nuostatos gali blti tiek itraukiamos ! pagrinding sutarti, tiek
ir aptariamos atskirame susitarime del perduodamq Asmens duomenq saugumo.

18. pRrrArKyrosros rR srANDARTIzuoTosIos DU0MENU
APSAUGOS GAIRES

18.1. Centras kaip duomenq valdytojas, tiek nustatydama duomenq tvarkymo
priemones, tiek paties duomenq tvarkymo metu, igyvendina tinkamas technines ir organizacines
priemones,

18.2. Centras turi veikti atsiZvelgdamas i techniniq galimybiq i5sivystymo lygi,
igyvendinimo s4naudas bei duomenq tvarkymo pobiidi, aprepti, kontekst4 ir tikslus, taip pat i
duomenq tvarkymo keliamus ivairios tikimybes ir rimtumo pavojus fiziniq asmenq teisems ir
laisvems.

18.3. Pritaikytoji duomenq apsauga rei5kia, kad kiekviena nauja programa ar sistema
naudojanti asmens duomenis turi bfiti kuriama atsiZvelgiant i tokiq duomenq apsaug?. I privatum4
turi bflti atsiZvelgiama per vis4 programos ar sistemos gyvavimo laik4.

18.4. Kaip priemones, kuriomis turetq bflti vadovaujamasi siekiant pritaikytosios
duomenq apsaugos principo igyvendinimo, paminetini :

18.4.1. surinkto duomenq kiekio ribojimas;
| 8.4.2. kontroles galimybe;
18.4.3. skaidrumas;
| 8.4.4. vartotoj ui draugi Skq si stemq diegimas ;

18.4.5. duomenq konfidencialumo ir kokybes uZtikrinimas;
1 8.4.6. pseudonimq suteikimas;
I 8.4.7 . kuo skubesnis duomenq anonimizavimas;
18.4.8. galimybes stebeti duomenq tvarkym4 suteikimas duomenq subjektams;
18.4.9. galimybes tobulinti ir igyvendinti naujas apsaugos priemones uZsitikrinimas;
I 8.4. I 0. tinkamas darbuotojq mokymas;
18.4.1l. auditq ir Politikos perZiiiry vykdymas;
18.4.12. duomenq naudoj imo riboj imas.

18.5. Standartizuotoji duomenq apsauga kelia reikalavim4 taikyti grieZdiausius
privatumo nustatymus tam tikrai programai ar sistemai kai tik ta programa ar sistema tampa
prieinama.

18.6. Kaip priemoniq, skirtq standartizuotajai duomenq apsaugai igyvendinti,
pavy zdiliai paminetini :

18.6.1. standartizuotai tvarkomi tik tie Duomenys, kurie yra b[tini konkrediam
Duomenq tvarkymo tikslui;

18.6.2. technologines priemones turi biiti suprojektuotos taip, kad btitq galima
i5vengti nereikalingo Duomenq tvarkymo;

I 8. 6. 3. duomeng apsaugai draugi5ki numatytiej i nustatymai;
18.6.4. funkcijos, kurios nera biitinos, turi biiti konfig0ruojamos.

18.7. Siomis priemonemis siekiama veiksmingai igyvendinti duomenq apsaugos
principus, kaip antai duomenq kiekio maZinimo principq, ir i duomenq tvarkym4 integruoti btitinas
apsaugos priemones, kad jis atitiktq BDAR reikalavimus ir apsaugotq duomenq subjektq teises.

19. TECHNINES IR ORGANIZACINES ASMENS DUOMENU SAUGUMO
PRIEMONES

19.1. Centre igyvendinamos organizacines ir technines duomenrl saugumo priemones
uZtikrina toki saugumo lygi, kuris atitinka Centro valdomq duomenq pobudi ir jq tvarkymo keliam4
rizik1.



l9.2.Pieiga prie Duomenq bei teise atlikti duomenq tvarkymo veiksmus suteikiama tik
tiems Atsakingiems darbuotojams, kuriems prieiga prie asmens duomenq reikalinga pagal uZimamas
pareigas ir atliekamas darbines funkcijas.

19.3. Atsakingi darbuotojai prieigai prie duomenq naudoja unikalius slaptaZodZius,

kurie keidiami ir saugomi uZtikrinant jq konfidencialum4.
19.4. Ultikrinama asmens duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio

kompiuterinio tinklo elektroniniq rySiq priemonemis.
19.5. UZtikinamas saugiqprotokolq ir slaptaZodZiqnaudojimas, kai Asmens duomenys

perduodami iSoriniais duomenq perdavimo tinklais.
19.6, UZtikrinama Asmens duomenq, esandiq i5orinese duomenq laikmenose ir

elektroniniame pa5te, saugos kontrole.
19.7. Uitikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programinds

irangos (antivirusiniq programq idiegimas, atnaujinimas ir pan.).
19.8. UZtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines

irangos (antivirusiniq programq idiegimas, atnaujinimas ir pan.).
19.9. Centras kaip duomenq valdytojas igyvendina tinkamas technines ir organizacines

priemones, kuriomis uZtikrina, kad standartizuotai butq tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie yra
biitini kiekvienam konkrediam duomenq tvarkymo tikslui. Ta prievole taikoma surinktq asmens
duomenq kiekiui, jq tvarkymo apimdiai, jq saugojimo laikotarpiui ir jq prieinamumui. Visq pirma
tokiomis priemonemis uZtikrinama, kad standartizuotai be fizinio asmens isiki5imo su asmens
duomenimis negaletq susipaZinti neribotas fiziniq asmenq skaidius.

19.10. Centras imasi reikiamq atsargumo priemoniq i5saugoti Duomenq subjektq
asmens duomenq vientisumq ir neleisti, kad Sie duomenys b[tq sugadinti ar prarasti, iskaitant
r[pinimqsi reikiamu duomenq atstatymu.

20. KOMPIUTERINES IRANGOS NAUDOJIMAS

20.1. Kompiuterine iranga gali bfiti bendrai naudojama visq Centro Darbuotojq, jq
grupes arba priskirta konkrediam darbuotojui. Kompiuterine iranga, iprastai naudojama konkretaus
Darbuotojo, gali pasinaudoti ir kiti Centro Darbuotojai, jei susiklosdiusios aplinkybes sudaro
b8tinybg naudotis Sia Kompiuterine iranga darbo funkcijq atlikimui.

20.2. Darbuotojui draudZiama ardyti, i5montuoti ar kitaip keisti kompiutering irang4.
Darbuotojui taip pat draudZiama i Kompiutering irang4 siqstis, idiegti programing irangq, atidaryti
nepaisant draudimo atsisiqstas irlar idiegtas programas.

20.3. GrieZtai draudliama Kompiutering irang4 naudoti bet kokiais tikslais,
nesusijusiais su tiesioginiu darbo funkcijq vykdymu, tiek darbo metu, tiek po darbo (iskaitant, bet
neapsiribojant asmenines informacijos, kitq failq, nesusijusiq su darbo funkcijomis (muzikos,
Zaidimq, vaizdo iraSq, paveiksleliq ir kt.) saugojimu kompiuteryje). DraudZiama Kompiutering irangq
naudoti narSymui interneto svetainese, nesusijusiose su tiesioginiq darbo funkcijq vykdymu.
Kompiuterine iranga, tame tarpe Darbuotojui suteikta elektroninio pa5to deZute, gali b[ti naudojama
tik darbo tunkcijq vykdymo tiksliais.

20.4. Darbuotojui draudZiama suteiktu el. pa5tu bei kitomis elektronines komunikacijos
priemonemis naudotis asmeninems reikmems, t.y. i suteikt4 el. pa5to adres4 Darbuotojas negali gauti
su darbo funkcijomis nesusijusiq irlarba asmeniniq lai5kq bei failq. Taip pat Darbuotojui draudZiama
i5 suteikto el. paSto adreso siqsti su darbo funkcijomis nesusijusi4 ir (arba) asmening bei privadi4
informacij4, ar kitoki4 informacij4, susijusi4 su darbuotojo Seimos nariais ar kitais giminaidiais, jeigu
tai nesusijg su tinkamu darbo funkcijq atlikimu.

20.5. Darbuotojams draudZiama naudotis Kompiuterine iranga sukdiavimo, su darbo
funkcijomis nesusijusios reklamos ir asmenines finansines naudos tikslais, Ziiireti, kaupti, platinti,
atsisiqsti nelegalius ira5us, programas ir informacij4, naudotis dokumentq mainq programomis,
parsisiqsti ar Zaisti kompiuterinius Zaidimus, naudotis bendravimo intemetu ar socialiniq tinklq
programomis ar tinklapiais.



20.6. Jeigu elektronines pa5to deZutes (elektroninio lai5ko arba laiSko prisegtuko)
turinys Darbuotojui yra neai5kus, nesuprantamas arba neatsidaro, Darbuotojas privalo nedelsiant
kreiptis i Atsakingq asmeni bei nurodyti, kas neai5ku, nesuprantama ar neatsidaro. Darbuotojas neturi
teises darbo metu ar po darbo, naudodamasis Kompiuterine iranga, tikrinti savo asmeninio el. pa5to
ar kitq elektronines komunikacijos programq, priemoniq.

20.7. Naudojantis Kompiuterine iranga Darbuotojams grieLtai draudZiama skleisti
Centro konfidenciali4 informacijq ar komercing paslapti intemete (elektroniniuose puslapiuose,
elektroniniu pa5tu) ar perduoti toki4 informacij4 tretiesiems asmenimis, kurie neturi teises susipaZinti
su tokia informacija. Bet kokie i5 auk5diau nurodytq veiksmq, taip pat tokios informacijos
persiuntimas i savo asmenini el. pa5tq, tokios informacijos nusikopijavimas asmenindms reikmems
ar kitoks platinimas neturint Centro leidimo, laikomas Siurk5diu darbo pareigq paZeidimu.

20.8. UL Kompiuterines irangos kasdieng prieZiiir4 atsakingas 5i4 irang4 naudojantis
darbuotojas.

21. ATSAKOMYBE

21.1. Darbuotojams, kurie paieidlia BDAR, VDAI ar kitus teises aktus,
reglamentuojandius Asmens duomenq tvarkym4 bei apsaugq, arba Politikoje nurodytas pareigas,
taikoma Lietuvos Respublikos teises aktq nustatyta atsakomybe.

22. B AIGTAMOSIOS NUOSTATOS

22.1,. Politika perZi[rima ir gali buti keidiama kart4 per kalendorinius metus Centro
iniciatyva ir (arba) keidiantis teises aktams, reguliuojantiems Asmens duomenq tvarkym4.

22.2. Politika ir jos pakeitimai isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos. Darbuotojai su
Politika ir j os pakeitimais supaZindinami pasiraSytinai.

23. POLITIKOS PRIEDAI

23.1. Su Politika kaip neatskiriama jos dalis kartu taikytini Sie priedai:
23.1.1. sutikimas;
23 .l .2. darbuotoj q isipareigoj imas saugoti asmens duomenis;
23.1.3. pra5ymas igyvendinti duomenq subjekto teisg (-es);
23.1.4. reagavimo i asmens duomenq saugumo paZeidimo forma;
23.1.5. prane5imas apie asmens duomenq saugumo paZeidimq;
23,1.6. esant poreikiui, gali btiti priimami papildomi priedai.


