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Vilniaus lopselio-darZelio ,,Gintarelis'o (toliau tekste

-

Darbdavys) ir

jo darbuotojus

yra prieinami tam
siejandius santykius bei tai, kad Darbdaviui, del su darbuotojais sudarytq sutardiq,
jo darbuotojq asmens duomenys, yra skelbiama 5i Darbuotojq asmens duomenq saugojimo

tikri

politika, kurioje yra nustatomos pagrindines gaires bei principai, kuriais vadovaujantis yra siekiama
apsaugoti darbuotojq asmens duomenis.

1.

pagrindines gaires
Sia darbuotojq asmens duomenq saugojimo politika yra siekiama suformuoti

bei principus, kuriais vadovaujantis bfltq tinkamai igyvendinami Lietuvos Respublikos ir
Europos S4jungos teises aktai, reguliuojantys darbuotojq asmens duomenq saugojimo taisykles,
tarpusavio supratim4 bei teisini aiSkumQ tarp darbuotojo ir Darbdavio del
pat,

taip

sukurti

veiksmq, kuriais Darbdavys siekia apsaugoti darbuotojq asmens duomenis. Darbdavys
duomenq
saugodamas darbuotojq asmens duomenis vadovaujasi Sioje darbuotojq asmens
saugojimo politikoje nurodytomis gairemis

ir principais, Lietuvos

Respublikos teises aktais,

Europos S4jungos teises aktais.

2.

Darbdavys saugodamas darbuotojrl asmens duomenis vadovaujasi nuostatomis, kad asmens
duomenys turi btiti:

o tvarkomi sqLiningai ir teisetai;
o renkami konkrediais, aiskiai apibreZtais ir teisetais

tikslais ir netvarkomi toliau b[du, kuris

neatitinka tokiq tikslq;

o

adekvattis, susijg

ir

savo apimtimi nevir5ijantys tikslq, kuriems

jie renkami ir (arba) veliau

tvarkomi;

o

tikslfls ir,

jei

butina, nuolat atnaujinami. Turi

b[ti imtasi visq reikalingq

priemoniq, kad

jie buvo surinkti
duomenys, kurie yra netiksltis ar nei5samus, palyginti su tikslais, del kuriq
ar po to tvarkomi,

o

bftq i5trinti arbai5taisyti;

nei
laikomi tokio pavidalo, kad duomenq subjektq tapatybes btrtq galima nustatyti ne ilgiau,
taiyrareikalinga tais tikslais, del kuriq duomenys buvo surinkti arbapo to tvarkomi.

3. Darbdavys

darbuotojq asmens duomenis renka ir saugo Siais tikslais:
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o tinkamai Darbdavio veiklai palaikyti ir jos tqstinumui uZtikrinti;
o tinkamai Darbdavio darbuotojq kvalifikacijai palaikyti bei riipintis tinkamu ir savalaikiu
darbuotojq kvalifikacijos kelimu;

.

uztikrinti, kad darbuotojai yra pakankamai kvalifikuoti savo tiesioginems pareigoms atlikti.
Duomenq tvarkymo konfidencialumas ir saugumas

4.

Darbdavys lsipareigoja uZtikrinti, kad darbuotojq asmens duomenys nebftq netydia ar neteisetai
sunaikinti ar netydia prarasti, pakeisti, neleistinai atskleisti ar palikti prieinami tretiesiems
asmenims. Tam tikslui Darbdavys isipareigoja imtis priemoniq, atitinkandiq darbuotojq asmens
duomenq tvarkymo keliam4 rizikqir saugotinq duomenq pobfdi.

5. Jei darbuotojq asmens duomenys

tvarkomi automatiniu b[du, Darbdavys imasi priemoniq

siekiant:

o

UZkirsti keli? neigaliotiems asmenims naudotis kompiuteriq sistemomis, kuriomis yra

tvarkomi duomenys;

o UZkirsti ke1i4 neteisetai skaityti, keisti ar pa5alinti

laikmenas, kuriose saugomi darbuotojq

asmens duomenys;

o

UZkirsti keli4 neteisetai duomenq ivesdiai

i kompiuterio

atminti, o taip pat, bet kokiam

neteisetam saugomq asmens duomenq atskleidimui, pakeitimui ar i5trynimui;

o UZkirsti keli4 neigaliotiems asmenims duomenq

perdavimo iranga naudoti duomenq

tvarkymo sistemas;

o Uztikrinti, kad teisetai duomenq tvarkymo
asmens duomenq, i5skyrus tuos, kuriuos

sistemas naudojantys asmenys negaletq gauti

jie turi teisE gauti;

o UZfiksuoti, kada ir kam buvo perduoti atitinkami asmens duomenys;
o UZtikrinti, kad veliau bltq galima patikrinti, kokie asmens duomenys buvo tvarkomi,

kada

ir

kasjuos tvarke;

.

Uztikrinti, kad trediqjq Saliq vardu tvarkomi asmens duomenys galetq b[ti tvarkomi tik

susitariandio sio s institucij o s ar istaigos nustatyta tvarka;

o UZtikrinti,

kad perduodant asmens duomenis

ir

veilant laikmenas, asmens duomenq be

leidimo nebfltq galima skaityti, kopijuoti ar naikinti;

o

Sukurti toki4 institucijos ar istaigos organizacing struktflr4, kad

ji

atitiktq specialius duomenq

apsaugos reikalavimus.

6. Darbdavys

imasi tinkamq techniniq fu organizaciniq priemoniq tam, kad uZtikrintq saugq

telekomunikacijq tinklq ir jq irenginiq naudojim4.
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7.

Darbdavys isipareigoja neskelbti darbuotojq asmens duomenq vie5ai ir nenaudoti jq tiesiogines
rinkodaros tikslais, i5skyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos istatymai.

Darbuotojq teis6s

8.

Darbuotojas

turi teisg reikalauti, o

informacij4, susijusi4

9.

su

jo

Darbdavys gavgs darbuotojo reikalavim4, suteikti

asmens duomenq valdymu.

Darbuotojas turi teisg susipalinti su

jo asmens duomenimis ir metodais, kuriais naudojantis

Darbdavys tvarko darbuotojq asmens duomenis.
10. Darbuotojas

turi teisg kreiptis i Darbdavi, kad jis nedelsdamas i5taisytq netikslius ar nei5samius

asmens duomenis;
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1. Darbdavys

privalo informuoti darbuotoj4, kurio asmens duomenys yra valdomi, apie jo asmens

duomenq perdavim4 tretiesiems asmenims pardavimo tikslais,

ir jam turi blti suteikta teise

pasiprie5inti duomenq perdavimui. Informacija neteikiama, kai asmens duomenys perduodami

vykdant teises aktq reikalavimus

ir tik

teises aktq nustatyta apimtimi, pavyzdZiui, teikiant

mokesdiq, socialinio draudimo deklaracijas, ataskaitas, teikiant informacij4 advokatams,

finansiniams

ir

kitokiems patarejams, konsultantams, saistomiems konfidencialumo

isipareigojimq, ir pan.

Darbdavio isipareigojimai
12.

Jei Darbdavys duomenis gauna ne tiesiogiai i5 darbuotojo, Darbdavys privalo apie tai
informuoti darbuotoj4 pradedamas tvarkyti tokius asmens duomenis arba, jei ketina duomenis

teikti tretiesiems asmenims, privalo apie tai informuoti darbuotojq, kurio duomenis ketinama
teikti, ne veliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirm4 kart4, i5skyrus atvejus, kai
Lietuvos Respublikos istatymai ar kiti teises aktai apibreZia tokiq duomenq rinkimo ir teikimo
tv arkq bei duomenq gavej us.
13.

Darbdavys gavgs darbuotojo paklausim4 del
atsakyti,

jo

asmens duomenq tvarkymo, isipareigojq

ar su darbuotoju susijg asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikti darbuotojui
i Darbdavi dienos.

pra5omus duomenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo kreipimosi

Darbuotojo pra5ymu tokie duomenys pateikiami ra5tu.
14.

Darbuotojui susipaZinus su savo asmens duomenimis

ir

nustadius, kad

nei5samls ar netikslus, Darbdavys isipareigoja nedelsiant patikrinti
neiSsamius, netikslius darbuotojo asmens duomenis

tvarkymo veiksmus, iSskyrus saugoj im4.

ir

jie yra neteisingi,

i5taisyti neteisingus,

ir (arba) sustabdyti tokiq

asmens duomenq

