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pANEvEZro MrEsro LopSELro-DARZtrLIo,,AUSRA* ASMENS DUOMENU
TVARI(YMO TAISYKLES

I SI(YRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.

Savivaldybes biudZetine istaiga PaneveZio lop5elis-darZelis ,,Au5ra", istaigos kodas
190375595, adresas: Statybininkq g. 9, LT-37360 PaneveZys (toliau - Mokykla), asmenS duomenq
tvarkymo taisykliq (toliau - Taisykles) paskirtis - laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatyme nustatytq asmens duomenq apsaugos pagrindiniq reikalavimq,
reglamentuoti asmens duomenq tvarkym4, duomenq subjekto (toliau klientas) teisiq
igyvendinim4, techniniq ir organizaciniq asmens duomenq saugumo uZtikrinimo priemoniq
taikymE.
2. Tvarkydama asmens duomenis, Mokykla vadovaujasi 1996 m. birZelio 1l d. Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu Nr. I-1374 ir velesniais jo pakeitimais bei
redakcijomis (toliau - fstatymas), 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 Direkfva 95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos
reglamentas), bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises aktais, reglamentuojandiais
duomenq apsaug4.
3. Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos {statyme ir kituose
teises aktuose, reglamentuojandiuose duomenq apsaug4, jeigu kontekstas nereikalauja jq vartoti
kitaip.
4. Mokykla yra duomenq valdytojas, kurio teises ir pareigos yra nustaty.tos [statyme ir
kuris, Siose Taisyklese nustatl.tais tikslais valdo ir tvarko asmens duomenis.

II

SKYRIUS

TAII(YMAS

5.

Taisykles taikomos santykiams, kurie atsiranda Mokyklai tvarkant asmens duomenis
automatiniu btdu, taip pat neautomatiniu bUdu tvarkant asmens duomenq susistemintas rinkmenas:
s4ra5us, kartotekas, bylas, sEvadus. Taisykles taip pat nustato Mokyklos darbuotojq teises, pareigas
ir atsakomybg tvarkant asmens duomenis.
Taisykliq nuostatos privalomos visiems Mokyklos darbuotojams, kuriq funkcijos yra
susijusios su asmens duomenq tvarkymu bei visiems ekspertams (konsultantams) ir kitiems
asmenims, kurie eidami savo pareigas irlar teikdami Mokyklai paslaugas, suZino asmens duomenis
(toliau - Darbuotojai). Darbuotojai, kuriq darbo vieta arba jie patys patenka i duomenq stebejimo
lauk4, pasira5ytinai supaZindinami su Siomis Taisyklemis. Naujai priimamus Mokyklos darbuotojus,
jei jiems butina susipaZinti su Taisyklemis, pasira5ytinai supaZindina Mokyklos direklorius.

6.

III

SI(YRIUS

uZ nuovrENu ArsAUGA ATSAKTNGT ASMENvS

7.

fstatyme ir Siose Taisyklese numatytq duomenq apsaugos priemoniq igyvendinimq ir
darbo koordinavim4 Mokykla organizuoja ir kontroliuoja Mokyklos direktoriaus paskirti atsakingi
asmenys, kurie vadovauja ir pagal savo kompetencij4 duoda nurodymus Darbuotojams, teikia
metodines rekomendacijas asmens duomenq teisines apsaugos klausimais ir atlieka kitas funkcijas,
nurodytas {statymo 32 straipsnyje (arba jiveliau pakeisiandiuose straipsniuose).
8. Mokyklos direktorius esant poreikiui tiesiogiai bendradarbiauja su Valstybine duomenq
apsaugos inspekcija ir teikia jai privalomus Mokyklos dokumentus irlar informacij4.

IV SKYRIUS
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, JU TVARI(YMO TIKSLAI IR TEISETO
TVARI(YMO REIKALAVIMAI

:

g.

Mokykla tvarko asmens duomenis Siais teisetais tikslais:
9.1. asmenq bei turto saugumo uZtikrinimo tikslu (siekiant uZtikrinti Mokyklos darbuotojq,
mokiniq ir kitq afiykstandiq asmenq saugum4 nuo nusikalstamq veikq ar kitokiq teisiq paZeidimq,
Mokyklai priklausandio turto apsaug4 nuo neteiseto darbuotojq ar kitq asmenq pasisavinimo,
sugadinimo). Saugumui uZtikrinti gali btrti naudojamos ir kitos priemones.
9.2. tiesiogines rinkodaros;

9.3. vidaus administravimo:
9.3.1. strukturos tvarkymo;
9.3.2. personalo valdymo;
9.3.3. turimq materialiniq ir finansiniq i5tekliq valdymo ir naudojimo;
9.3.4. ra5tvedybos tvarkymo.
10. Mokykla tvarko Siuos asmens duomenis (baigtinis sqra5as):
10.1. Taisykliq 9.2 punkte numatytu tikslu - vard4, pavardg, gimimo dat4, elektroninio
pa5to adresq, adres4 korespondencijai siqsti, judriojo telefono rySio numeri. Siame punkte i5vardinti
Mokyklos tvarkomi asmens duomenys gaunami i5 duomenq subjekto Taisykliq 11,73-14,16 ir 26
punktuose nustat5rta tvarka ir s4lygomis;
10.2. Taisykliq 9.3 punkte numatytu tikslu:
10.2.1. taisykliq 9.3.1 numatytu tikslu - Mokyklos darbuotojo vard4, pavardg;
10.2.2. taisykliq 9.3.2 numat5rtu tikslu - Mokyklos darbuotojo vard4, pavardg, gyvenamosios
vietos adres4, elektroninio paSto adres4, telefono numeri, asmens tapatybg patvirtinandio
dokumento serij4 ir numeri, jo i5davimo ir galiojimo datq, iSdavusi4 institucij4, asmens dokumento
koprj4, iSsilavinim4, mokymosi istaig4, jos baigimo metus, profesing patirtf, duomenis apie
neigalum4, duomenis apie neigalq vaik4, vaiko gimimo dat4, vaiko vard4 ir pavardg, santuokos
dat4, santuokos liudijimo serij4 ir numeri (Siuos duomenis Mokykla tvarko tik tuo atveju, jei
pasikeidia darbuotojo pavarde), i5tuokos liudijimo serij4 ir numeri, i5tuokos dat4 (Siuos duomenis
Mokykla tvarko tik tuo atveju, jei darbuotojas augina vaikq iki 14 metq);
l0.2.3.taisyk1iq 9.3.3. numatytu tikslu - Mokyklos darbuotojo vard4, pavardg darbuotojo
darbo uZmokesti, turimq nepilnamedig vaikq irlar kitq i5laikytiniq skaidiq;
l0.2.4.taisykliq 9.3.4. numat5rtu tikslu Mokyklos darbuotojo vardq, pavardg,
gf/enamosios vietos adres4, elektroninio pa5to adresq.
11. Mokykla tvarko asmens duomenis Taisykliq 9.2. punkte numatytais tiesiogines
rinkodaros tikslais, vadovaudamasi lstatymo 13,26 straipsnio, Lietuvos Respublikos elektroniniq
rySiq fstatymo 69 straipsnio nuostatomis bei kitais teises aktais, gavusi Mokyklos kliento sutikim4 ir

nustadiusi renkamU asmens duomenq saugojimo trukmg. Mokykla uZtikrina kiekvieno mokyklos
kliento supaZindinim4 su jo teise nesutikli, kad butq tvarkomi jo asmens duomenys tiesiogines
rinkodaros tikslu. Klientas turi teisg i5reik5ti sutikim4 ar nesutikimE del jo asmens duomenq
tvarkymo atitinkamoje sutartyje ar susitarime su Mokykla, registracijos formoje, anketoje ar kitame
dokumente, jo pasira5ymo metu atskirai paLymedarnas, ar jis sutinka, kad jo asmens duomenys biitrl
tvarkomi tiesiogines rinkodaros tikslu. Jei klientas jau buvo davgs sutikim4 ir Mokykla tvarko
asmens duomenis tiesiogines rinkodaros tikslu, klientas gali bet kada i5reik5ti nesutikim4 del
asmens duomeml tvarkymo Siuo tikslu, atsakydamas i elektronini 1ai5k4 su pastaba, kad daugiau
nenori gauti tokios informacijos arba ra5tu ar Zodliu informuodamas apie nesutikim4, kad toliau
bUtq Warkomi jo asmens duomenys tiesiogines rinkodaros tikslu.
12. Kitais Taisykliq 9 punkte nurodyais tikslais Mokykla tvarko asmens duomenis
vadovaudamasi {statyrnu ir kitais duomenq apsaug4 reglamentuojandiais teises aktais. Mokyklos
Darbuotojai, vykdydami savo funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo vadovautis Siomis
Taisyklemis ir auk5diau minetais teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq apsaug4, taip
pat laikytis asmens duomenq teiseto tvarkymo reikalavimq, numafitq Taisykliq 13 punkt€.
13. Bendrieji asmens duomenq tvarkymo reikalavimai:
13.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais, nustat5rtais priel renkant
asmens duomenis, ir paskui tvarkomi su Siais tikslais suderintais b[dais;
13.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
13.3. asmens duomenys yra tikslts ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat
atnaujinami; netikslts ar nei5samls duomenys i5taisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas
jrl tvarkymas;
13.4. asmens duomenys yra tapatls, tinkami ir tik tokios apimties, kuri bttina jiems rinkti ir
toliau tvarky.ti;
13.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad kliento tapatybg bltq galima nustatyti ne
ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

13.6. asmens duomenys tvarkomi pagal [statyme ir kituose atitinkam4 veikl4
reglamentuojandiuose istatymuose nustatytus ai5kius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo
reikalavimus.
14. Asmens duomenys tvarkomi tik esant bent vienam i5 Taisykliq 9 punkte nurodytq
teisetq duomenq tvarkymo tikslq, tik tokia apimtimi, kaip nurodlta Taisykliq 10.1-10.2
papunkdiuose, kai klientas duoda sutikim4, arbayra sudaroma arr,ykdoma sutartis, arba kitais teises
aktuose numat5rtais pagrindais (teiseto tvark)rmo kriterijai). Sutikimu laikomas savanori5kas asmens
valios parei5kimas tvarkyti jo asmens duomenis jam Zinomu tikslu ar tikslais.
15. Tinkamu perspejimu laikomas vistl {statyme ar kituose teises aktuose nurodytq veiksmq
igyvendinimas, del kuriq asmuo suZino, kad yra renkami asmens duomenys. Mokyklos darbuotojai
supaZindinami pasira5ytinai, pasira5ant Sias Taisykles.
16. Mokyklos klientas gali savo vali4 del asmens duomenq tvarkymo i5reik5ti Mokyklos
sekretoriui, Mokyklos internetineje svetaineje www.darzelisausra.lt, joje nurodant savo asmens
duomenis (vard4, pavardg, gimimo dat4, elektroninio paSto adres4, adres4 korespondencijai siqsti,
judriojo telefono ry5io numer!) Taisykli4 9.2 punkte nurodytu tikslu ir duodamas sutikim4 del
asmens duomenq tvarkymo. Sutikimu laikomas savanori5kas asmens valios parei5kimas tvarklti jo
asmens duomenis jam Zinomu tikslu ar tikslais.
17. Taisykliq 9.3 punkte nurodytu tikslu ir Taisykliut 10.2.2 punkte nurodyta apimtimi
duomenys renkami iS asmenq, kurie kandidatuoja i laisvas Mokyklos darbo vietas, ir i5 esamq
Mokyklos darbuotojq {statyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nusta[ta tvarka.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARI(YTOJAI, GAVEJAI IR TVARKYMO TERMINAI

-

18. Taisykliq 18.1
18.2 punktuose nurodomi Mokyklos asmens duomenq tvarkyojai,
kurie tvarko Zemiau iSvardytus asmens duomenis:
18.1. mokykla surinktus asmens duomenis tvarko pati.
18.2. mokiniq registras, Pedagogq registras, Vaikq registracija
PaneveZio miesto
savivaldybes istaigq ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes, darbuotojq duomenys
vedami UAB ,,Nevda", A. Sniuk5taites individualios imones programoje vedamas lankandiq vaikrtr
mokestis, UAB ,,Kompiuterizuoti sprendimai" dienynuose informacija apie vaikus ir jq tevus
minetos istaigos teikia duomenq saugojimo (serveriq) paslaug4
saugomi Mokyklos teisetai
sukaupti elektroniniai duomenys.
19. Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali blti teikiami tik [statymo nustatyta tvarka
esant apibreZtiems ir teisetiems tikslams bei teisetam asmens duomenq tvarkymo pagrindui juos
gauti, t. y., pagal su duomenq gaveju sudary4 sutarti (daugkartinio teikimo atveju) lrba pagal
duomenq gavejo pra5ym4 (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi blti nurodytas asmens
duomenq naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, s4lygos, tvarka ir teikiamq
asmens duomenq apimtis. Pra5yme turi bUti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo
bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti asmens duomenq apimtis. UZ teiset4 duomenq
teikim4 tretiesiems asmenims atsakingas Mokyklos direklorius. Duomenq gavdjai turi garantuoti
reikalingas technines ir orgarizacines duomenq apsaugos priemones ir uZtikrinti tokiq priemoniq
laikyrn4si. Duomenq gavejai negali naudoti asmens duomenq kitaip ar panaudoti jq kitam tikslui,
nei buvo nustatyta pra5ymuose ir sutartyse, pagal kurias teikiami duomenys. Duomenys gali bfti

i

-

teikiami ikiteisminio tyrimo institucijoms, prokurorui

-

ar teismui del jq Zinioje esandiq

administraciniq, civiliniq, baudZiamqir+ byl,+, kaip irodymai ar kitais lstatymq numatytais atvejais.
20. Tuo atveju, jeigu asmens duomenys yra renkami i5 pastoviq Saltiniq arba juos teikia
nuolatiniai duomenq teikejai, gali bfti renkami tik Taisyklese i5vardyti duomenys ir tik jose
numatytais tikslais.
21. Asmens duomenq saugojimo terminai:
21.1. tiesiogines rinkodaros tikslu duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo jq gavimo
dienos. Pasibaigus saugojimo terminui asmens duomenys yra sunaikinami;
21.2. vidaus administravimo tikslu duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo jq gavimo
dienos, iSskyrus tuos asmens duomenis, kurie istatymq nustatytais atvejais turi b0ti saugomi ilgesni
laikotarpi irlar turi btti perduoti valstybes archywams.
22. Asmens duomenys yra saugomi Mokykl4 aptarnaujandiq imoniq serveriuose, pagal
sudaryt4 paslaugq teikimo sutarti.
23. Asmens duomenys tvarkomi (keidiami, papildomi) paskirtiems atsakingiems
Darbuotojams prisijungus prie pedagoginiq darbuotojq ir mokiniq registro, elektroniniq dienynq.
24. Duomenys jq avarinio praradimo atveju atkuriami i5 vienos ar keliq i5likusiq laikmenq
arba i5 asmens duomenq, saugomi Mokykl4 aptarnaujandiame serveryje.
25. Duomenq atkurimo, jq avarinio praradimo atveju, tvarka, esant poreikiui tokiq nustatyti,
bus reglamentuota atskiruose Mokyklos vidiniuose teises aktuose.

YI SKYRIUS
DUOMENU Sar,rrNrAr
26. Mokykla asmens duomenis gauna tiesiogiai iS Darbuotojq, taip pat asmenq,
kandidatuojandiq i laisvas darbo vietas Mokykloje, finansiniq ir kitq dokumentq Taisykliq 9.2-9.3

punktuose nurodyais tikslais.

VII SKYRIUS
KLIENTO IR MOKYKLOS TEISES BEI PAREIGOS VALDANT AR KITAIP TVARKANT
ASMENS DUOMENIS
27. Dtomenq subjekto sutikimuose del asmens duomenq tvarkymo, klientq anketose, taip
pat kituose dokumentuose, sudarytuose su klientu, turi blti numat5rtos asmens duomenq teisines
apsaugos s4lygos.

. 28. Mokyklos direktorius irlar Mokyklos direktoriaus pavaduotojas (toliau - pavaduotoja)
turi uZtikrinti Sias duomenq subjekto teises:
28.1. biiti informuotam apie duomenq valdytojo tikslq pavadinimq,kodE, buveines adres4,
telefono rySio arba elektroninio pa5to adres4, kokiu tikslu tvarkomi mokiniq ar kitq Mokyklos
subjektq asmens duomenys ir kam jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenq subjektas privalo
pateikti ir gauti, apie mokiniq ar kitq Mokyklos subjektq turimas teises tvarkant asmenf duomenis,
kit4 {statyme numatlrtq informacij4. Mokyklos subjektq sutikimus, anketas ar kitus pana5aus
pobtdZio dokumentus ruo5iantis Mokyklos Darbuotojas turi uZtikrinti, kad Mokyklos subjektams
visa informacija b[tq pateikla iki auk5diau nurodytq dokumentq pasiraSymo ar pasira55rmo metu,
arba pagal atskir4 paklausim4;

28.2. renkant (gaunant) asmens duomenis apie Mokyklos subjektus ne i5 jrtr padiq, turi btrti
apie tai informuota iki asmens duomenq tvarkymo pradZios. Ketinant teikti Mokyklos subjekto
duomenis tretiesiems asmenims, turi buti apie tai informuoti iki to momento, kai duomenys bus
teikiami pirmq k*tq, i5skyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos teises aktai numato tokiq
duomenq rinkimo ir teikimo tvark4 bei duomenq gavejus. Mokyklos subjektui turi btti pateikta
informacija apie jo turimas teises tvarkant asmens duomenis, Mokyklos tikslq pavadinimq, kod4,
buveines adres4, telefono rySio arba elektroninio pa5to adres4, taip pat i5 kokiq Saltiniq ir kokie
kliento asmens duomenys renkami ar kokius ketinama rinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ar juos
ketinama tvarkyti, kam teikiami ar ketinami teikti, taip pat nurodant kit4 [statyme reikalaujam4
informacij4;

28.3. renkant ar ketinant rinkti asmens duomenis i5 Mokyklos subjekto ir juos tvarkant ar
ketinant tvarkyi tiesiogines rinkodaros tikslais, privalo duoti sutikim4 Siq Taisykliq 11 punkte
nustatyta tvarka. Mokykla taip pat turi gauti Mokyklos subjekto sutikim4 del duomenq teikimo
konkretiems tretiesiems asmenims prie5 teikiant Mokyklos subjekto duomenis tiesiogines
rinkodaros tikslu (eigu tokie veiksmai butq atliekami). Prie5 teikiant jo duomenis klientas turi bflti
informuotas kokiems tretiesiems asmenims ir kokiais tikslais jo asmens duomenys bus teikiami.
29. Duomenq subjektai taip pat turi Sias teises:
29.1. susipalinti su savo asmens duomenimis. Klientas ar kitas duomenq subjektas, ZodZiu
arba ra5tu pateikgs pra5ym4 ir savo asmens tapatybg patvirtinanti dokument4 (Sio dokumento
pateikli nereikia Mokyklos Darbuotojams) arba kitais {statyme numatytais bldais tinkamai save
identifikavgs, turi teisg gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens duomenys surinkti,
kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius
vienerius metus. Tuo atveju, jei pra5ymas susipaZinti su savo duomenimis Mokyklai pateikiamas
tiesiogiai, t. y., atvykus i Mokykl6 Mokykla papra5o Kliento ar kito duomenq subjekto pateikti
asmens tapatybg patvirtinanti dokument?i tuo atveju, jei pra5ymas siundiamas pa5tu ar per
pasiuntini fturjeri), prie jo turetq b[ti prideta notaro patvirtinta asmens tapatybg patvirtinandio
dokumento kopija; kai del informacijos apie asmeni kreipiasi jo atstovas, jis turetq pateikti
atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ir savo asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. Gavus
Mokyklos subjekto paklausim4 del jo asmens duomenq tvarkymo, turi buti informuojamas

Mokyklos direktorius, kuris paskiria atsaking4 asmeni uZ atsakymo Mokyklos subjektui ruo5im4.
Mokyklos subjektui turi btti atsakyta, ar su juo susijg asmens duomenys 1,ra tvarkomi, ir pra5omi
duomenys jam turi bflti pateikti ne veliau kaip per 30 (trisdesimt) kalendoriniq dienq nuo kliento
kreipimosi gavimo dienos. Jei klientas pageidauja, atsakymas jam pateikiamas ra5tu. Neatlygintinai
tokie duomenys teikiami kart4 per kalendorinius metus.
29.2.|<reipiantis raSytiniu pra5ymu, pateiktu asmeni5kai, pa5tu ar elektroniniq rySiU
priemonemis, tinkamai save identifikavus, reikalauti nedelsiant i5taisl.ti neteisingus, nei5samius,
netikslius asmens duomenis irlarba sustabdyti tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus
saugojim4, jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad
jo asmens duomenys yra neteisingi, nei5sam[s ar netikslts. Jeigu klientas, susipaZings su savo
asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Lirungai ir
kreipiasi i Mokyklq, istaiga nedelsdama privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenq tvarkymo
teisetum4, sqZiningumq ir duomenq subjekto praSymu (iSreik5tu ra5ytine forma) nedelsdama
sunaikinti neteisetai ir nesEZiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokiq asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4. Mokyklos subjekto praSymu suJtabdZius jo
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kuriq tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi
blti saugomi tol, kol bus i5taisyti ar sunaikinti (duomenq subjekto pra5ymu arba pasibaigus
duomenq saugojimo terminui), i5skyrus fstatymo 26 straipsnio 3 dalyje numatytas i5imtis. Jeigu
Mokykla abejoja Mokyklos subjekto pateiktq asmens duomenq teisingumu, ji privalo sustabdyti
tokiq duomenq tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali
buti naudojami tik jq teisingumui patikrinti. Mokyklos subjektui turi btti praneSta apie Mokyklos
sprendim4, k".l ji priima ne veliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo (apie
atlikt4 ar neatliktE asmens duomenq i5taisym4, sunaikinim4 ar asmens duomenq tvarkymo veiksmq
sustabdym4). Mokykla klient4 apie priimt4 sprendim4 informuoja ne veliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo jo priemimo dienos. Mokykla privalo nedelsdamas informuoti duomenq gavejus
apie kliento pra5ymu i5taisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenq
tvarkymo veiksmus, i5skyrus atvejus, kai pateikti toki4 informacij4 butq neimanoma arba pernelyg
sunku (del didelio mokiniq ar kitq Mokyklos subjektq skaidiaus, duomenq laikotarpio, nepagristai
dideliq s4naudq). Tokiu atveju turi btrti nedelsiant prane5ama Mokyklos direktoriui, kuri
organizuoja informacijos pateikim4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai;
29.3. Thisykliq 11 punkte nustaQrta tvarka nesutikti, kad butq tvarkomi jo duomenys,
nenurodydamas nesutikimo motyvq, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesiogines
rinkodaros tikslu. Siuo atveju Mokykla privalo nedelsdama ir nemokamai nutraukti ur-"r,,
duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus istatymq nustatytus atvejus. Mokyktos subjekto pra5ymu,
Mokykla privalo pranesti duomenq subjektui apie jo asmens duomenq tvarkymo veiksmq
nutraukim4 ar atsisakym4 nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus ne veliau kaip per 5 (penkias)
darbo dienas nuo pra5ymo gavimo dienos;
29.4. gafii iS Mokyklos vis4 reikaling4 informacij4 ai5kiai, suprantamai bei priimtina forma.
30. Ruo5iant atsakymus i Mokyklos subjektq paklausimus, vadovaujamasi {statymu, kitais
Lietuvos Respublikos galiojandiais teises aktais bei lokaliniais Mokyklos dokumentais.
31. Klientas gali skqsti Mokyklos veiksmus (neveikim4) Vatstybinei duomenq apsaugos
inspekcijai per 3 (tris) menesius nuo atsakymo i5 Mokyklos gavimo dienos arba per 3 (tris)
mdnesius nuo tos dienos, kada baigiasi {stat)rmo 23 straipsnio 3 dalyje nustaertas terminas pateikti
atsakym4.

32. Visos kitos Mokyklos funkcijos, teises ir pareigos valdant ir tvarkant asmens duomenis
nesiskiria nuo tq, kurios i5destytos {statyme, Bendruosiuose reikalavimuose ir kituose teises
aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq apsaug? ir duomenq valdytojo veikimo ribas bei
atsakomybg.

VIII SKYRIUS
ORGANIZACINES IR TECIININES ASMENS DUOMENU APSAUGOS PRIEMONES

33. Organizacinds ir technines priemones turi uZtikrinti tvarkomq asmens duomenq
saugumo lygi, atitinkanti saugomq Mokyklos kaip asmens duomenq valdytojos, asmens duomenq
pobtrdi ir jq tvarkymo keliam4 izik1.
34. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo, Mokykloje yra fglwendintos tokios
orgatizacines ir technin6s asmens duomenq saugumo priemonds:

34-1. infrastrukhrines (tinkamas technines irangos i5destymas ir prieZiura, giel1tas
prie5gaisrines apsaugos tarnybos nustatytq nonnq laikymasis ir kt.);
34.2. administracines (tinkamas darbo organizavimas, informaciniq sistemq prielirna
(pavyzdZiur, informacines sistemos nuo neteiseto prisijungimo elektroniniq rySiq priemonemis
saugomos ugniasiene, taip pat Darbuotojams draudZiama jungti neleistin4 irangq (pxz7, asmening
irangq) prie darbinio kompiuterio arba tinklo, siqsti ar diegti programas, informacinese sistemose
idiegta programine iranga (antivirusines programos), skirta apsaugoti informacing sistem4 nuo
kenksmingos programines irangos (virusq, Snipinejimui skirtos programines irangos,
nepageidaujamq elektroniniq lai5kq ir kt.), instruktaZq Mokyklos darbuotojams organizavimas apie
asmens duomenq apsaug4 ir atsakomybg, rizikq bei veiklos tgstinumo planavimas ir kt.);
34.3. technines ir programines (pavyzdZiui: prisijungiant prie informaciniq sistemq, kuriose
saugomi asmens duomenys, Darbuotojas yra identifikuojamas pagal jam suteikt4 unikalq vartotojo
kod4 iriar slaptaZodi; yra nustat;rta frarka, kuria vadovaujantis yra suteikiErmos, panaikinamos,
periodi5kai perZiurimos ir atnaujinamos prieigos teises prie informaciniq sistemq, taip pat
klasifikuoj ama, tvarkoma bei saugoma informacij a) ;
34.4. telekomunikacines (tinklo valdSrmas, saugumo uZtikrinimas naudojant Internet4 ir kt.)
ir kitos.
35. Mokykla informuoja Valstybing asmens duomenq inspekcij4, pagal teises aktrl
reikalavimus, apie Siuos duomenq pasikeitimus :
35.1. Mokyklos rekvizitq (pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveines adreso);
35.2. duomenq tvarkymo tikslo ar tikslq;
35.3. duomenq subjeklo grupes ar grupiq ir su jomis susijusiq asmens duomenq s4raSo;
35.4. asmens duomenq Saltiniq;
35.5. duomenq gavejq, tvarkytojq, kuriems Mokykla numato teikti asmens duomenis.
36. Darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su
asmens duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent
tokia informacija bufll vie5a pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas.
Konfidencialumo principas taip pat rei5kia, kad Darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis,
draudZiama juos atskleisti, gavus trediqjq Saliq praSymus del tokio atskleidimo, i5skyrus istatymq ir
sutardirl su klientais numatytus atvejus.
37. Konfidencialumo principo Darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams ar
paslaugq teikimo sutardiai.
38. Mokyklos direktorius turi uZtikrinti, kad Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis,
ra5tu isipareigotq saugoti asmens duomenq paslapti (toliau - fsipareigojimas). Sis {sipareigojimas
galioja ir pasibaigus darbo santykiams ar perejus dirbti ikitas pareigas.
39. Kiekvieno Darbuotojo pasira5ytas {sipareigojimas saugomas Darbuotojo asmens byloje.
40. Asmenis, teikiandius Mokyklai paslaugas civiliniq (ne darbo) sutardiq pagrindu, su
Taisyklemis supaZindina sutarties pasira5ym4 inicij avgs asmuo.

41. Darbuotojai, asmenys, teikiantys Mokyklai paslaugas civiliniq (ne darbo) sutardiq
pagrindu, gali susipaZinti su dokumentais, kuriuose nurodyi klientq asmens duomenys, jei toks
susipaZinimas susijgs su jq funkcijq vykdymu.
42. Asmens duomenis gali tvar$ti Darbuotojai, kuriems suteikla teise tvarkyti asmens
duomenis. Mokyklos direktorius privalo uZtikrinti, kad asmens duomenis tvarky,tq tik tie asmenys,
kuriems jie yra reikalingi jq funkcijq rykdymui bei kad jie atliktq su asmens duomenimis tik tuos
veiksmus, kuriems atlikti yra suteiktos teises. Asmens duomenq tvarkymo teisg turi: Mokyklos
direktorius, pavaduotojas, sekretorius, buhalteris, ukvedis, informaciniq komunikaciniq
technologijq aptarnaujantys specialistai, kiti Darbuotojai, dirbantys su klientr4 asmens duomenq
tvarkymu, techniniq priemoniq idiegimu ir palaikymu.
43. Darbuotojai turi uZkirsti keli4 atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq
sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugodami
dokumentus tinkamai ir saugiai, iskaitant ,,tu5dio stalo taisyklg" (angl. clear desk policy) bei
vengiant nereikalingq dokumentq irlar elektroniniq laikmenq kopijq su klientq asmens duomenimis
darymo.

44. Darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose
turi naudoti slaptaZodiius, atitinkandius Siuos reikalavimus :
44.1. jie turi buti sudary.ti i5 ne maZiau kaip 8 (a5tuoniq) simboliq, tarp kuriq yra simboliai
bent i5 3 kategorijq (didZiosios raides, maZosios raidds, skaidiai, kiti simboliai, Azijos 5a1iq
simboliai);
44.2. juos sudarantys ZenKaituri sudaryti atsitiktines sekos ispfidi;
44.3. jie turi bflti keidiami kas 60 (Se5iasde5imt) kalendoriniq dienq;
44.4. jie neturi sutapti su Darbuotojo vardu ar prisijrurgimo vardu;
44.5. juos saugo ir juos gali Zinoti tik Darbuotojas, dirbantis su konkrediu kompiuteriu;
44.6. jie negali b[ti saugomi vie5ai ir negali blti prieinami kaip visuma. SlaptaZodZiai
negali blti niekur uZra5omi ar saugomi tokia forma, kuri leistq jq identifikavim4;
44.7. pirmojo prisijungimo metu Darbuotojo slaptalodLiai privalomai keidiami.
45. Slaptaiodliai esant reikalui (pasikeitus Darbuotojui, i5kilus isilauZimo gresmei ir pan.)
turi b[ti keidiami daintaunei numat5rta Taisykliq 44.3 punkte.
46. Darbuotojq kompiuteriuose esandios asmens duomenq bylos neturi bfrti ,,matomos"
(angl. shared) i5 kitq kompiuteriq. Siuose kompiuteriuose antivirusine programine iranga turi blti
pastoviai atnauj inama informacij os saugos sistemos reikalavimu.
47. Duomenq prieigos teisiq ir igaliojimq tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir
keitimo tvarka, saugumo paZeidimo valdymo ir reagavimo i Siuos paZeidimus tvarka, asmens
duomenq kopijavimo ir atkurimo jq avarinio praradimo atvejais tvarka, reglamentuota atskiruose
Mokyklos lokaliniuose teises aktuose.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Mokyklos direktorius nuolatos tikrina ir kontroliuoja, ar Darbuotojai ir kiti asmenys,
turintys teisg tvarkyti Mokykloje valdomus asmens duomenis, laikosi Siose Taisyklese nustatl.tq
reikalavimq.
49. Mokykloje Darbuotojai, turintys teisg tvarkyti Mokyklos valdomus asmens duomenis,
nesilaikantys Taisyklese nurodytq reikalavimq, baudLiarrti drausminemis nuobaudomis ir atsako
pagal teises aktq reikalavimus.
50. Visi kiti veiksmai, kurie neapra5l.ti ar nepamineti Siose Taisyklese, turi bUti rykdomi
remiantis Lietuvos Respublikoje galiojandiais teises a}tais ir kitais Mokyklos vidiniais

normatyviniais dokumentais. Jeigu kuri nors Taisykliq nuostata prie5tarauja istatymams, kitiems
teises aktams ar del kurios nors prieZasties tampa dalinai arba visiSkai negaliojandia, ji nedaro
negaliojandiomis likusiq Taisykliq nuostatq. Sios Taisykles galioja tiek, kiek nepriestarauja
imperatyvioms teises aktq nuostatoms.
51. Taisykles periodi5kai, ne rediau kaip kartq per 2 (dvejus) metus, perZiflrimos, keidiamos,
atnaujinamos, papildomos ir tvirtinamos Mokyklos direktoriaus isakymu.

