
PATVIRTINTA
Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Gintardlis"

direktoriaus 2018 m. gruodZio 31 d. isakymu
Nr. V-171

VILNIAUS LOPSELIO - DARZELIO ,,GINTAREI,IS" ASMENS DUOMENU TVARKYMO
TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lop5elio - dwlelio,,Gintarelis" asmens duomenq tvarkymo taisykliq (toliau - Taisykles)

tikslas - reglamentuoti asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat pagrindines

asmens duomenq

tvarkymo, duomenq subjekto teisiq igyvendinimo ir duomenq apsaugos technines bei organizacines

priemones

Vilniaus lop5elyje - darZelyje,,Gintarelis" (toliau - DarZelis).

2. Darilelyje asmens duomenys tvarkomi vadovauj antis:

2.1. Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu;
2.2. Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu;
2.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu;
2.4.2016 m.balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 20161679 del fiziniq
asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo

panaikinama Direktyva

95l46lEB (toliau - Reglamentas (ES) 20161679) ir jo igyvendinamieji teises aktai.

2.5. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

2.6. Lietro s Respubliko s civilinio proceso kodeksu;

2.7 . Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

2. 8. Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodeksu;

2.9.Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. balandZio 5 d. nutarimuNr. 254,,DeIvalstybes ir
savivaldybiq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo";

2.10. Bendraisiais reikalavimais organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo
. priemondms, patvirtintais Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkridio

12 d. isakymu
Nr. 1T-71(1.12) ,,Del Bendrqjq reikalavimq organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo

priemonems

patvirtinimo" (toliau - Bendrieji reikalavimai organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo

priemonems);

2.1 1. Siomis Taisyklemis;

2.12. Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis.

3. Taisyklese vartojamos sqvokos:

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

tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg galima nustatyti, yra

asmuo, kurio

tapatybE tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma pagal identifikatoriq, kaip antai vardq

ir pavardg,

asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis ir intemeto identifikatoriq arba pagal vien4 ar

kelis to

fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines, psichines, ekonomines, kulturines ar socialines

tapatybes poZymius;

3.2. Duomenq valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agenttira ar kita istaiga,



kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenq

tvarkymo tikslai
ir priemones nustatyti S4jungos arba valstybds nar6s teises, duomenq valdytojas arba konkrettis jo
skyrimo kriterijai
gali bflti nustatyti Sqjungos arba valstybes nares teise;

3.3. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar

kita istaiga, kuri duomenq valdyojo vardu tvarko asmens duomenis;

3.4. Duomenq gav6jas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita istaiga,
kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne. Tadiau valdZios institucijos,
kurios pagal

S4jungos arba valstybes nares teisg gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretq tyrim4,

nelaikomos

duomenq gavejais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq

tvarkymo tikslus

atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq;
3.5. Duomenq tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonemis su

asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq seka, kaip antai

rinkimas,

iraSymas, r[Siavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, i5gava, susipaZinimas,

naudojimas,

atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu bridu sudarant galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas

ar

sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, i5trynimas arba sunaikinimas;

3.6. Ypatingi asmens duomenys I (pagal Reglament4 (ES) 20161679 - specialiq kategorijg
asmens duomenys) - duomenys, susijg su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais,
filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesinese s4jungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat

informacija

apie asmens teistum4, genetiniai ir biometriniai duomenys;

3.7. Kitos Taisyklese vartojamos sqvokos atitinka Asmens duomenq teisines apsaugos lstatyme ir
Reglamente (ES) 20161679 vartojamas s4vokas.

4. Pasikeitus Apra5e minimq teises aktq ar rekomendacinio pobtidZio dokumentq nuostatoms,

taikomos

. aktualios tq teises aktq ar rekomendacinio pobtidZio dokumentq redakcijos nuostatos.

5. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu biidu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu
b[du.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

6. DarZelis, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Siais principais:

6.1 . asmens duomenis tvarko teisetai, sqlininga| skaidriu btidu ir Sioje politikoje apibreZtiems tikslams
pasiekti;

6.2. asmens duomenis tvarko tikslingai, nustatytais, ai5kiai apibreZtais bei teisetais tikslais, ir toliau
netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu btdu;
6.3. asmens duomenis tvarko taip, kad jie bEtq tiksl[s, prireikus atnaujinami; imamasi visq pagristq

priemoniq uZtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nera tikslus, atsiZvelgiant ijq tvarkymo tikslus, btitq
nedelsiant

i5taisomi, iStrinami arba sustabdomas jq tvarkymas;

6.4. asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenq tvarkymo
tikslams

pasiekti;



6.5. asmens duomenis saugo tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg biitq galima nustatyti ne

ilgiau,

negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

6.6. asmens duomenis tvarko tokiu b[du, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones

b[tq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug? nuo duomenq tvarkymo be

leidimo arba

neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARIffMO TIKSLAI

7. Asmens duomenys DarLelyje tvarkomi Siais tikslais:

7.1. pretendentq i DarLelio darbuotojus asmens duomenys (Lietuvos Respublikos piliedio paso arba

asmens tapatybes korteles numeris, i5davimo data, galiojimo data, dokument4 i5davusi istaiga,
dokumentq

registracijos data ir numeris, asmens vardas (vardai), pavarde (pavardes), asmens kodas, gimimo data,

pilietybe,

tautybe, para5as, gyvenamosios vietos adresas, telefono ry5io numeris, elektroninio pa5to adresas,

nuotrauka,

gyvenimo ir veiklos apra5ymas, duomenys apie i3silavinim4 ir kvalifikacij4, specialiq kategorijq

asmens

duomenys, susijg su teistumu, asmens sveikata, dalyvavimu politiniq partrjq veikloje, pareigos, i kurias

pretenduojama; informacija apie karo prievolg; informacija apie staZuotes; paskatinimus ir
apdovanojimus;

informacija apie tarnybines nuobaudas) tvarkomi pretendentq konkurso (atrankos) organizavimo,

vidaus

administravimo (personalo valdymo, ra5tvedybos tvarkymo) tikslu;

7.2. Darlelyje esamq ir buvusiq darbuotojq asmens duomenys (Lietuvos Respublikos piliedio paso

arba

asmens tapatybes korteles numeris, i5davimo data, galiojimo data, dokument4 i5davusi istaiga,
dokumentq

registracijos data ir numeris; asmens vardas (vardai), pavarde (pavardes); asmens kodas, gimimo data,

. pilietybe,

tautybe, nuotrauka, paraBas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktines gyvenamosios vietos

adresas,

telefono ry5io numeris (namtl ir asmeninio mobiliojo rySio), elektroninio pa5to adresas,

atsiskaitomosios s4skaitos

numeris, asmens socialinio draudimo numeris, karo prievole, gyvenimo ir veiklos apraiymas, specialiq

kategorijq

asmens duomenys, susijg su sveikata, teistumu, ikiteisminio tyrimo pradejimu; Seimine padetis,

pareigos,

duomenys apie priemim4 @erkelima) i pareigas, atleidim4 i5 pareigq, duomenys apie i5silavinim4 ir
kvalifikacij4,

darbo stai1; duomenys apie mokym4si, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo uZmokesti,

paSalpas,

informacija apie dirbt4 darbo laik4, duomenys apie atskir4 darbo grafik4; informacija apie skatinimus

ir nuobaudas,

darbo pareigq paZeidimus; informacija apie atliktus darbus ir uZduotis, duomenys apie darbuotojq

veiklos

vertinim4, dalyvavimu politiniq partrjq veikloje, dalyvavim4 uZdraustos organizacijos veikloje,

dokumentq



registracijos data ir numeris, i5eitines i5mokos, kompensacijos, informacija, susijusi su asmens

atleidimu i5 pareigq

uZ SiurkStq darbo pareigq paieidimq, profesines etikos paieidim1, jeigu nuo atleidimo i5 pareigq

dienos nepraejo

treji metai, informacija apie asmens atleidim4 i5 pareigq del darbo su konfidencialia informacija
paZeidimo, jeigu

nuo tokio sprendimo dienos nepraejo penkeri metai, informacija bei kiti asmens duomenys, kuriuos
pateikia pats

asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Darleli ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai) tvarkomi vidaus

administravimo

(personalo valdymo, ra5tvedybos tvarkymo, materialiniq ir finansiniq i5tekliq naudojimo,

archyvavimo) tikslais;

7.3.Dafielis gali tvarkyti tik tuos kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus, asmens

duomenis, kurie susijg su Sio asmens kvalifikacija, profesiniais gebejimais ir dalykinemis savybemis,

iSskyrus

istatymuose nurodytus atvejus.

7.4.Darlelis gali tvarkyti kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus, ir darbuotojo
ypatingus asmens duomenis bei asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendZius ir
nusikalstamas veikas,

kai Sie asmens duomenys bfltini patikrinti, ar asmuo atitinka istatymuose nustatytus reikalavimus
pareigoms eiti
arba darbams dirbti.
7.5.DarZelis gali rinkti kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus, asmens duomenis,

susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebejimais ir dalykinemis savybemis, iS buvusio darbdavio
prieS tai

informavgs kandidat4, o i5 esamo darbdavio - tik kandidato sutikimu.

7.6. asmenq, pateikusiq DarZeliui skund4, pra5ym4 ar prane5im4, asmens duomenys (vardas, pavarde,

asmens kodas, adresas, telefono rySio, elektroninio pa5to adresas, para5as, skundo, praSymo ar

praneSimo datair
numeris (registravimo DarZelyje data ir numeris), skunde, pra5yme ar pranesime nurodyta informacija
(iskaitant ir
ypatingus asmens duomenis), skundo, pra5ymo ar prane5imo nagrinejimo rezultatas, DarZelio

o dtsakymo datair
numeris, skundo, praSymo ar prane5imo nagrinejimo metu gauta informacija) tvarkomi skundq,
praSymq ar

praneSimq nagrinejimo ir vidaus administravimo (ra5tvedybos tvarkymo) tikslais;
7.7. Asmens duomenys DarZelyje renkami tik teises aktq nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai i5

duomenq subjekto.

7.8.Darlelis teikia jo tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims, pagalpra5ym4 (vienkartinio
asmens duomenq rinkimo atveju) arba pagal asmens duomenq teikimo sutarti (daugkartinio asmens

duomenq

rinkimo atveju), atitinkandius Asmens duomenq teisines apsaugos istatymo 6 straipsnio reikalavimus.
Asmens

duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik istatymq ir
kitq teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka:

7.8.1. asmenq, pateikusiq DarZeliui skund4, praSymq ar pranesim?, asmens duomenys skundo,
pra5ymo

ar prane5imo nagrinejimo tikslu - juridiniams ir fiziniams asmenims, kai Siuose dokumentuose yra
asmens

duomenq - juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik su darbuotojo sutikimu;
7.8.2. asmenq, pateikusiq DarZeliui skund4, pra5ym4 ar prane5im4, ir duomenq valdytojq (fiziniq



asmenq) asmens duomenys gindo del DarZelio priimto sprendimo teisetumo nagrinejimo tikslu -

teismams;

7.8.3. Lop5elio-darielio darbuotojq asmens duomenys: socialinio draudimo mokesdio administravimo

tikslu - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos,
mokesdiq

administravimo tikslu Valstybinei mokesdiq inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansq

ministerijos,

darbuotojq darbo uZmokestis ir tarifikacija - Vilniaus miesto savivaldybei;

7.8.4. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti DarZeli ipareigoja istatymai ar

kiti
teises aktai.

7.9. Ugdytiniq, ugdytiniq tevq, globejq bei Seimos nariq Asmens duomenys tvarkomi priemimo i
ugdymo istaig4, i5braukimo i5 ugdymo istaigos, administravimo, ra5tvedybos tvarkymo, socialiniq,
psichologiniq,

specialiqjq paslaugq teikimo, archyvavimo tikslais.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU VALDYTOJO PAREIGOS

8. DarZelyje tvarkomq asmens duomenq valdytojas yra Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Gintarelis'0, kodas

190029383, adresas Didlaukio g. 35, Vilnius, kuris:

8.1. uZtikrina duomenq subjekto teisiq igyvendinim4 ir vykdo Bendruosiuose reikalavimuose

organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems ir kituose teises aktuose,

reglamentuojandiuose asmens duomenq tvarkym4, nustatytas asmens duomenq valdyojo pareigas;

8.2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uZ asmens duomenq tvarkym4 DarLelyje;

8.3. rengia asmens duomenq apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuojandius teises aktus, ne rediau kaip kart4

per dvejus metus perZitiri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;

8.4. ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens duomenq tvarkymo rizikos vertinim4,

parengia ataskait4 ir prireikus imasi priemoniq izikai pa5alinti arba sumaZinti;

8.5. organizuoja darbuotojq, atsakingq uZ asmens duomenq tvarkym4, mokym4 ir kvalifikacijos
tobulinim4 asmens duomenq teisines apsaugos srityje.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI ASMENS DUOMENU TVARKYMO REIKALAVIMAI

9. DarZelis igyvendina Taisyklese nurodyas organizacines ir technines asmens duomenq saugumo

priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,

atskleidimo,

taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

10. Duomenq subjektas apie pasikeitusius jo asmens duomenis turi ra5tu informuoti DarZeli. Remiantis

duomenq subjekto ra5ytiniu prane5imu, esantys duomenys patikslinami. Prane5imas apie pasikeitusius

asmens

duomenis dedamas i asmens byl4.

1 1. Keidiantis asmens duomenis (dokumentus, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijas)

tvarkantiems DarZelio darbuotojams, asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys,

ariq
kopijos) perduodami naujai priimtiems ir asmens duomenis tvarkyti paskirtiems darbuotojams

perdavimo aktu.

12. 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 biiti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys

teises asmenys

nekliudomai galetq su jais susipaZinti.

13. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos), esantys i5orinese

duomenq laikmenose ir elektroniniame pa5te, turi biiti i5trinti nedelsiant nuo jq panaudojimo ir (ar)

perkelimo i
saugojimo vietas, tadiau ne veliau kaip per 3 darbo dienas.

14. Asmens duomenq (dokumentq, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijq) saugojimo terminai

nustatomi vadovaujantis DarZelio direktoriaus patvirtintu dokumentacijos planu. Asmens duomenys

(dokumentai,

kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenq

tvarkymo tikslai. Kai

asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) nereikalingi jq
tvarkymo tikslams,

darbuotojai, atsakingi uZ asmens duomenq tvarkym4, juos perduoda darbuotojui (nurodyti pareigas),

kuris

DarLelyje atsakingas uZ dokumentq naikinim4 ir asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens

duomenys,

ar jq kopijos) sunaikinami.

15. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ir jq kopijos turi buti sunaikinti taip, kad jq nebutq

galima atkurti ir atpa};inti turinio.
16. Kompiuteriuose, kuriuose yra saugomi asmens duomenys, turi biiti naudojama ekrano uZsklanda su

slaptaiodliu. Darbuotojai prieigos prie asmens duomenq slaptaiodZiais turi naudotis asmeni5kai ir
neatskleistijq

tretiesiems asmenims.

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, TVARI(ANTIEMS ASMENS DUOMENIS

17. Prieiga prie asmens duomenq gali biiti suteikta tik tiems darbuotojams, kurie atsakingi uZ asmens

duomenq tvarkym4 arba, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jq funkcijoms vykdytl.
18. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojams yra suteiktos

. teises.

19. Darbuotojai, tvarkantys duomenq subjektq asmens duomenis, privalo:

19.1. laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq Asmens

duomenq teisines apsaugos istatyme, Reglamentas (ES) 20t61679, Taisyklese ir kituose teises aktuose;

l9.2.laik1,tis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusiq

informacij4, su kurias jie susipaZino vykdydami savo funkcijas, nebent tokia informacija btitq vie5a

pagal

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

darbo

santykiams DarZelyj e) ;

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

duomenimis ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas tvarkyti asmens duomenis;

19.4. nedelsiant prane5ti DarZelio darbuotojui, vykdandiam asmens duomenq teisines apsaugos

reikalavimq laikymosi DarZelyje kontroles funkcijas, apie bet koki4 itartin4 situacij4, kuri gali kelti
gresmg

Darlelyje tvarkomq asmens duomenq saugumui. Esant asmens duomenq apsaugos paZeidimui,

DarZelio

darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq laikymosi DarZelio kontroles

funkcijas,



ivertina rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio laipsni, ilalq ir padarinius bei kiekvienu konkrediu

atveju teikia
pasi[lymus DarZelio direktoriui del priemoniq, reikiamq asmens duomenq apsaugos paZeidimui ir jo
padariniams

pa5alinti;

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

nustatytq reikalavimq.

2}.Dafielio darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq laikymosi

DarZelyje kontroles funkcijas, darbuotojus, tvarkandius asmens duomenis, pasira5ytinai arba kitokiu
btidu (uri bflti
uZtikrintas susipaZinimo irodomumas) supaZindina su Siomis Taisyklemis.

21. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, turi pasira5yti konfidencialumo pasiZadejim4 (priedas).

Pasira5fi as pasiZadej imas saugomas asmens byloj e.

22.Darbuotojai netenka teises tvarkyti duomenq subjektq asmens duomenq, kai pasibaigia darbo

santykiai su DarZelis arba kai jiems pavedama vykdyti su duomenq tvarkymu nesusijusias funkcijas.

VII SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTU TEISES

23. Duomenq subjektas turi teisg susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.

Duomenq subjektas 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 1 metus.

24. Duomenq subjektas turi teisg reikalauti i5taisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti,

i5skyrus saugojim4, savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant

Lietuvos

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo ir (arba) Bendrojo duomenq apsaugos

reglamento kitq

istatymq nuostatq:

24.1. jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens

duomenys yra neteisingi, nei5samfrs ar netiksliis, ir ra5tu kreipiasi iDarleli, DarZelis nedelsdamas, bet

ne veliau
o ftaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir i5taiso neteisingus, nei5samius, netikslius

asmens duomenis

ir (arba) sustabdo tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4;

24.2. jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens

duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningai, ir kreipiasi i DarLeli, DarZelis nedelsdamas, bet ne

veliau kaip per

5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenq tvarkymo teisetum4, s4Ziningum4 ir
nedelsdama

sunaikina neteisetai ir nes4Ziningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokiq asmens duomenq

tvarkymo

veiksmus, i5skyrus saugoj im4;

24.4. Darlelis, duomenq subjekto pra5ymu sustabdZiusi jo asmens duomenq tvarkymo veiksmus,

asmens

duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus i5taisyti ar sunaikinti (duomenq

subjekto

pra5ymu arba pasibaigus duomenq saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens

duomenimis

gali btiti atliekami tik:
24.4.1. turint tiksl4 irodyti aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;



24.4.2.jei duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

24.4.3.jei reikia apsaugoti trediqjq asmeml teises ar teisetus interesus;

24.4.4. DarZelis nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, prane5a duomenq subjektui apie jo
pra5ymu atlikt4 ar neatlikt4 asmens duomenq i5taisym4, sunaikinim4 ar asmens duomenq tvarkymo

veiksmq

sustabdym4;

24.4.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jq tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenq

subjekto tapatybg ir jo asmens duomenis patvirtinandius dokumentus, gavus duomenq subjekto ra5ytini
pra5ym4;

24.4.6. jeigu DarZelis abejoja duomenq subjekto pateiktq asmens duomenq teisingumu, ji sustabdo

tokiq

asmens duomenq tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys

naudojami tik jq
teisingumui patikrinti ;

24.4.7. DarZelis nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenq gavejus apie

duomenq subjekto pra5ymu i5taisyus ar sunaikintus jo asmens duomenis, sustabdytus asmens

duomenq tvarkymo

veiksmus.

25.Dafielis, siekdama igyvendinti duomenq subjekto teisg nesutikti, kad buq tvarkomi jo asmens

duomenys, kreipiasi i duomenq subjekt4 ra5tu ir nustato termin4, per kuri duomenq subjektas turi teisg

iSreik5ti

savo nesutikim4.

26. Jeigu duomenq subjekto nesutikimas yra teisi5kai pagristas, DarZelis nedelsdamas nutraukia
asmens

duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus teises aktq nustatytus atvejus, ir informuoja
duomenq gavejus.

27. Jeigu duomenq subjektas per DarZelio nustatyt4 termin4 nepateikia ra5ytinio prane5imo apie

nesutikim4, kad butq tvarkomi jo asmens duomenys, laikoma, kad duomenq subjektas nepasinaudojo

savo teise

nesutikti, kad bttq tvarkomi jo asmens duomenys.

28. Duomenq subjekto pra5ymu DarZelis ra5tu prane5a duomenq subjektui apie jo asmens duomenq

tvarkymo veiksmq nutraukim4 ar atsisakym4 nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus, nurodydama

o ITIOIyVUS.

VIII SKYRIUS
PRASYMO DEL DUOMENU SUBJEKTU TEISIU IGYVENDINIMO PATEIKIMAS

29. Duomenq subjektai, siekdami igyvendinti savo teises, DarZeliui turi pateikti ra5ytinipra5ym4

asmeni5kai, paStu ar per pasiuntini, ar elektroniniq rySiq priemonemis.

30. Pra5ymas turi biiti iskaitomas, asmens pasira5ytas, jame turi b[ti nurodyas duomenq subjekto

vardas,

pavarde, gyvenamoji vieta, duomenys rySiui palaikyti ir informacija apie tai, koki4 i5 Taisykliq 22-24
punktuose

nurodyq teisiq ir kokia apimtimi duomenq subjektas pageidauja igyvendinti.
31. Pateikdamas pra5ym4, duomenq subjektas privalo patvirtinti savo tapatybg:

31.1. pateikdamas ra5ytini pra5ymq DarZelio darbuotojui, registruojandiam pra5ym4, turi pateikti

asmens

tapatybg patvirtinanti dokument4;

31.2. pateikdamas pra5ym4 pa5tu ar per pasiuntini, kartu turi pateikti asmens tapatybE patvirtinandio

dokumento koprj4, patvirtint4 notaro, ar Sio dokumento koprj4, patvirtint4 kita teises aktq nustat5rta

tvarka;



31.3. pateikdamas pra5ym4 elektroniniq ry5iq priemonemis, turi pasiraSyti ji elektroniniu para5u.

32. Duomenq subjektas savo teises DarZelyje gali igyvendinti pats arba per atstov4.

33. Jei atstovaujamo duomenq subjekto vardu iDarielikreipiasi asmens atstovas, jis savo pra5yme turi
nurodyi savo vard4, pavardg, gyvenamqj4 viet1, duomenis rySiui palaikyti, taip pat atstovaujamo

asmens vard4,

pavardg, gyvenamqjq vietq, informacij4 apie tai, koki4 i5 Apra5o 22-24 punktuose nurodytq duomenq

subjekto teisg

ir kokia apimtimi pageidaujama igyvendinti, ir prideti atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ar jo
koprjA.Atstovo

pateiktas pra5ymas turi atitikti Sio Taisykliq 28 ir 30 punktq reikalavimus.

PRASYMO DEL DU.MENU SUBJEIITffiY; IGY'ENDINIM. NAGRINEJIMAS

34.Darlelis duomenq subjekto pra5ymo, kuris pateiktas nesilaikant Siq Taisykli1428-32 punktuose

nustatytq reikalavimq, nenagrineja, jeigu DarZelio direktorius nenusprendliakitaip. Apie atsisakymo

nagrineti

praSym4 motyvus darZelis ra5tu informuoja pra5ym4 pateikusi asmeni.

35. Taisykliq reikalavimus atitinkantipra5ym4 DarZelis privalo i5nagrineti ir igyvendinti duomenq

subjekto teises, i5skyrus istatymq nustatytus atvejus, kai reikia uZtikrinti:
35.1. vie5qj4 tvark4, nusikalstamq veikq prevencij4 ar tyrim4;
35.2. tamybines ar profesines etikos paZeidimq prevencij4, tyrim4 ir nustatym4;

35.3. duomenq subjekto ar kitq asmenq teisiq ir laisviq apsaug4.

36. Duomenq subjekto pra5ym4 igyvendinti jo, kaip duomenq subjekto, teises DarLelio darbuotojas,

vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq laikymosi Dafielyje kontroles funkcijas,

iSnagrineja ir
atsakym4 pateikia ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto kreipimosi.

37. Duomenq subjekto pra5ymas igyvendinti jo, kaip duomenq subjekto, teises Darilelyje

i5nagrinejamas

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

subjekto

kreipimosi dienos. Atsakymas duomenq subjektui pateikiamas valstybine kalba duomenq subjekto
. pasirinktu bfrdu

(registruotu lai5ku, asmeni5kai ar elektroniniq ry5iq priemonemis). DarZelis, del objektyviq prieZasdiq

negaledama

pateikti atsakymo duomenq subjektui jo pasirinktu b[du, atsakym4 pateikia registruotu pa5tu.

38. DarZelis, atsisakydama vykdyti duomenq subjekto praSym4 igyvendinti jo, kaip duomenq subjekto,

teises, duomenq subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus.

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

teisiq

igyvendinimu, Valstybinei asmens duomenq apsaugos inspekcijai per pagal Reglamento (ES)

20t6t679 77

straipsnio 1 dalies nustatytus reikalavimus ir Asmens duomenq teisines apsaugos istatymo 23

straip snyj e nustatytus

terminus.

4 0. Duomenq subj ekto tei ses D ar Zelyj e i 
gyvendinamo s neatly gintinai.

4l.DarZelis uZtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenq subjektui bfltq pateikiama ai5kiai ir
suprantamai.

42. Darlelis, igyvendindamas duomenq subjekto teises, uZtikrina, kad neb[tq paLeista kitq asmenq

teise

i privataus gyvenimo neliediamum4.



X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Taisykles atnaujinamos (perZitirimos, keidiamas, papildomas, rengiamos naujos) ne radiau kaip

kart4
per metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq tvarkym4.
44.Darbuotojai, kurie atsakingi uZ asmens duomenq tvarkym4, arba darbuotojq atliekamos funkcijos
sudaro galimybg suZinoti asmens duomenis, privalo vykdyti Siose taisyklese nustatytus asmens

duomenq tvarkymo

reikalavimus.

45. DarZelio darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq laikymosi
DarZelyje

kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens duomenq tvarkymo rizikos
vertinim4 ir
ataskait4 pateikia Darlelio direktoriui.

46. Taisykles skelbiamos DarZelio intemeto svetaineje.

47.U2 Taisykliq paieidimqdarbuotojams taikoma Lietuvos Respublikos istatymuose numatyta

atsakomybe.


