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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Sio;e Vitniaus lopSelio - darZelio ,,Obelele" privatumo politikoje rasite informacij4 apie pagrindinius

asmens duomenq tvarkymo, Jlsq teisiq igyvendinimo principus ir tvark4 naudojantis Vilniaus lopSelio

- darZelio ,,Obeleleo' interneto svetaine http://www.obelele.vilnius.lm.ltl (toliau - Interneto svetain|).

l. Naudodamiesi intemeto svetaine, pateikdami savo duomenis, siqsdami ar kitu budu

pateikdami Vilniaus lop5eliui - darZeliui ,,Obelele" informacij4 apie save, tgsdami narSym4 svetaineje

J[s patvirtinate, kad susipaZinote su Sia Privatumo politika, suprantate jos nuostatas ir sutinkate jq

laikytis.

2. Tvarkydami Jtisq asmens duomenis, laikomes 2016 m. balandZio 27 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens

duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (oliau -
Reglomentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo (toliau - ADTA) ir

kitq taikomq teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaug4.

II. KOKIUS JUSU ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIU TIKSLV SIEKIAME JUOS

TVARKYDAMI?

3. Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Obelele" gauna ir saugo informacij4, kuri4 pateikiate

interneto svetain€je joje lankydamiesi:

3.1. IP adres4, prisijungimo laik4, apsilankymus interneto svetain€je, informacij4 apie JDsq

naudojam4 nar5yklg Firefox. Siuos duomenis tvarkome siekdami rinkti, saugoti ir stebeti informacij4

statistikos tikslais ar interneto svetaines funkcijoms vykdyti (slapukq naudojimas);

3.2. Jiisq vard4, pavardg, kontaktinius duomenis ir bet koki4 kit4 Jusq pateikiam4 informacij4,

kuri4 patys suteikiate noredami su mumis susisiekti ir pildydami uZklausos form4 interneto svetainOje.

Siuos duomenis tvarkome siekdami susisiekti su Jumis ir atsakyti i Jtisq uZklausas, pateiktas naudojantis

mlsq interneto svetaine.

4. Asmeniniai duomenys, pateikti interneto svetaineje, bus naudojami tikslams,

nurodytiems Sioje privatumo politikoje.
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III. KOKIAIS PRINCIPAIS VADOVAUJAMES TVARKYDAMI JUSV DUOMENIS?

5. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais:

5.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali buti tvarkomi

tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais pries renkant asmens duomenis;

5.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;

5.3. asmens duomenys turi blti tikslfis ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat

atnaujinami; netikslls ar neiSsamiis duomenys turi blti iStaisyi, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas

jq tvarkym4;

5.4. asmens duomenys turi buti tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

5.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principq,

nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

5.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenq subjektq tapatybg btitq galima

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

5.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu budu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar

organizacines priemones b[tq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug4 nuo

duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo,

sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

5.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAI ir kituose atitinkam4 veikl4

reglamentuojandiuose !statymuose nustatytus aiSkius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo

reikalavimus.

IV. JUSU TEISES IR JU IGYVENDINIMO TVARKA

6. Jtis turite teisg:

6.1. SusipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teise susipaZinti);

6.2. Reikalauti iStaisyi, arba, atsiZvelgiant i asmens duomenq tvarkymo tikslus, papildyti

nei5samius asmens duomenis (teise i5taisyti);

6.3. Reikalauti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenq tvarkymo veiksmus

(iSskyrus saugojim4) (teise sunaikinti ir teise buti pamir5tam);

6.4. Reikalauti, kad asmens duomenq valdytojas apribotq duomenq tvarkym4 (teise apriboti);



6.5. Teise i duomenq perkelim4 (teise perkelti);

6.6. Nesutikti su asmens duomenq tvarkymu tiesiogines rinkodaros tikslais;

6.7. AtSaukti duotus sutikimus del asmens duomenq tvarkymo tais tikslais, kuriais sutikimai

buvo pateikti;

6.8. Pateikti skund4 valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

7. Del savo teisiq lgyvendinimo galite kreiptis i Vilniaus lop5eli - darZeli ,,Obelele" ra5tu,

valstybine kalba elektroniniu pastu rastine@obelele.vilnius.lm.lt, pa5tu adresu Architektq g.204, LT-

04213 Vilnius, arba iteikiant pra5ymq asmeni5kai.

8. Su savo pra5ymu pateikite asmens tapatybg patvirtinanti dokumentQ.

9. Pra5ymas lgyvendinti savo teises turi b0ti iskaitomas, J[sq pasiraSytas, jame turi blti

nurodyti Jiisq vardas, pavard€, kontaktiniai duomenys ry5iui palaikyti ar kuriais pageidaujate gauti

atsakymq.

10. Savo teises galite igyvendinti ir per savo atstovQ. Tokiu atveju, JDsq atstovas praSyme

turi nurodyti savo vard4, pavardg, kontaktinius duomenis ry5iui palaikyti, kuriais asmens atstovas

pageidauja gauti atsakym4, taip pat atstovaujamo asmens vard4, pavardg, gimimo dat4, ir duomenis,

reikalingus duomenq subjekto identifikavimui, bei pateikti atstovavimq patvirtinanti dokument4 ar jo

koprjq.

ll. Gavusi J[sq pra5ym4, Vilniaus lop5elis - darZelis,,Obelele" ne veliau kaip per vien4

menes!nuo pralymo gavimo, Jums pateiks informacij4 apie tai, kokiq veiksmq buvo imtasi pagal gaut4

pra5ym4. Jeigu bus veluojama pateikti informacij4 per nurodyt4 termin4, b0site informuoti apie tai,

nurodant velavimo prieZastis, per kiek laiko informacija bus pateikta, ir apie galimybq pateikti skund4

Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

lZ. Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Obelele" gali atsisakyti tenkinti pra5ym4 motyvuotu

atsakymu, kai nustatomos Reglamente ir kituose duomenq apsaugq reglamentuojandiuose teises aktuose

nurodytos aplinkybes.

V. INFORMACIJOSATSKLEIDIMASTREEIOSIOMSSAT,TVTS

13. Vilniaus lop$elis - darZelis ,,Obelele" neparduoda jokiq Jiisq asmens duomenq

trediosioms Salims, nebent yra gautas J[sq sutikimas atskleisti asmens duomenis, arba duomenis

perduoti ipareigoja teises aktai.



14. Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Obelele" turi teisg pasitelkti partnerius, kurie padeda

administruoti intemeto svetaing, ar duomenq tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenis. Mes

pasitelkiame tik tuos duomenq tvarkytojus, kurie uZtikrina, kad duomenq tvarkymas atitinka

Reglamento ir kitq teises aktq reikalavimus ir uZtikrinta Jlsq, kaip duomenq subjektq, teisiq apsaug4.

Krru svETArNru NUoRoDos

15. Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Obeleleo'interneto svetaineje gali buti pateiktos nuorodos i

trediqjq Saliq interneto svetaines, iteises aktus, taip pat nuorodos i socialinius tinklus, gali b[ti pateikta

i5 kitq svetainiq ikelto turinio (pavyzdLiui, nuotraukq, teksto ir pan.). Trediqjq Saliq svetainems, kuriq

nuorodos pateikiamos Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Obelele" interneto svetaineje, yra taikomos Siq

svetainiq privatumo politikos. Vilniaus lopSelis - darZelis ,,Obeleleo'neprisiima atsakomybes pagal tokiq

svetainiq ar trediqjq Saliq privatumo politikas.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Vilniaus lop5elis - darZelis ,,Obelel0o'turi teisg atlikti Privatumo politikos papildymus ar

pakeitimus, patalpindama j uos interneto svetainej e.

17. Si Privatumo politika ir jos velesni pakeitimai taikomi nuo jq paskelbimo interneto

svetaineje dienos.

18. Jeiturite klausimq del Sios Privatumo politikos, susisiekite su mumis elektroniniu pa5tu

adresu rastine@obelele.vilnius.lm.lt arba pa5tu adresu: Architektq 9.204,LT-04213 Vilnius.

VI.
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I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Vilniaus lopSelio - darZelio ,,Obelele" (toliau - lop5elis - darZelis) aukletiniq asmens

duomenq tvarkymo taisykliq tikslas - reglamentuoti aukletiniq ir jq tevq (globejq), kaip teisetq

maZamediq vaikq atstovq, asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos reikalavimus.

2. Taisykles parengtos vadovaujantis pavyzdinemis Asmens duomenq tvarkymo [staigose

taisyklemis, patvirtintomis Valstybines duomenll apsaugos inspekcijos direktoriaus 2007 m. liepos

4 d. isakymu Nr.lT-45, aukletiniq registro duomenq saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos

asmens duomenq apsaugos istatymu (toliau - ADTAI), 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 Direktyva95l46lEB (toliau

- Reglamentas (ES) 20161679) ir jo igyvendinamaisiais teises aktai, Valstybines duomenq apsaugos

inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. lT-71(1.12) ,,Del Bendrqjq

reikalavimq organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems patvirtinimo"

(toliau Bendrieji reikalavimai organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo

priemonems), kitais istatymais bei teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 ir

apsaug4.

3. Lop5elio - darZelio darbuotojai, igalioti tvarkyti aukletiniq asmens duomenis, privalo

laikytis Siq Taisykliq ir bilti pasiraSytinai su jomis supaZindinti. Lop5elio - darZelio darbuotojai,

atlikdami savo pareigas ir tvarkydami aukletiniq asmens duomenis, privalo laikytis

konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, nurodytq Siose Taisyklese.

4. Taisyklese vartoj amos pagrindines s4vokos:

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

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

galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma

pagal identifikatoriq, kaip antai vardE ir pavardg, asmens identifikavimo numer!, buvimo vietos

duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines,

genetinds, psichines, ekonomines, kult0rines ar socialines tapatybes poZymius;

4.2. Duomenr; subjektas - kiekvienas Zmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi;

4.3. Duomenq valdytojas - kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato

asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenq tvarkymo tikslai ir priemones

nustatyti Sqlungos arba valstybes nares teises, duomenq valdytojas arba konkretls jo skyrimo

kriterijai gali bfti nustatyti S4jungos arba valstybes nares teise;



4.4. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar

kita istaiga, kurie duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomen'is;

4.5. Duomenq gav€jas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios instittibija, agent[ra ar kita

istaiga, kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne, i5skyrus valdZios

institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkretq tyrim4 pagal valstybes nares teisg,

kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq tvarkymo tikslus

atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq;

4.6. Asmens duomenq saugumo paZeidimas - saugumo paZeidimas, del kurio netydia

arba neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskleidZiami persiqsti, saugomi

arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga.

4.7. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI ir Reglamente (ES) 20161679

vartojamas sqvokas.

II SKYRIUS

ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI, TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

5. Aukletiniq ir juos atstovaujandiq tevq (globejq) asmens duomenys tvarkomi:

5.1. Ugdymo sutardiq apskaitos ir aukletinio asmens bylos sudarymo tikslu - aukletinio, jo

tevq (ar globejq) vardai, pavardes, gyvenamoji vieta kontaktiniai telefono numeriai, paZymos apie

tevq (globejq) deklaruojam4 gyvenamqiQ viet4, aukletiniq asmens kodai, gimimo liudijimo kopijos,

nustatytos formos vaikq sveikatos paZymos (elektronines arba popierines). Jeigu ugdytinis i lop5eli

- darZeli priimamas pirmumo tvarka, tvarkomi pirmenybes suteikimo aplinkybes (kurias nustato

lop5elio - darZelio steigejas) patvirtinantys dokumentai arba jq kopijos.

5.2. Ugdymo krep5elio paskaidiavimo tikslu pagal Lietuvos moksleiviq duomenq bazi4

laikinuosius nuostatus - ugdytinio vardas, pavarde, asmens kodas, lytis, gimimo data, pilietybe,

ugdytinio i lop5el! - darLeli atvykimo/iSvykimo duomenys, bendri duomenys (mokomoji kalba,

socialiai remtinas/remiamas, ugdytinio bylos numeris), adresas, telefono numeris, tevq (globejq ar

rupintojq) vardai, pavardes bei kontaktiniai telefono numeriai.

5.3. Dienynq, elektronines sistemos (elektroninio dienyno) pildymo tikslu - aukletinio, jo

teisetq atstovq vardai, pavardds, gyvenamoji vieta, kontaktiniai telefono numeriai, elektroninio

paSto adresai, aukletinio gimimo data. Lop5elis - darZelis atsako uZ elektronineje sistemoje

(elektroniniame dienyne) esandios informacij os saugumo uZtikrinim4.

5.4. Ugdymo pasiekimq organizavimo ir vykdymo tikslais - ugdyinio vardas, pavarde,

grupe, grupes pedagogai, ugdyinio amZius, mokslo metai. Su individualiais vaiko ugdymosi

pasiekimaisir paianga turi teisg susipailinti tik aukletinio tevai (globejai), kiti asmenys (iSskyrus



ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo pedagogus, specialiuosius pedagogus, lop5elio - darlelio

5.5. Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - aukletinio vardas,

pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys

(pvz., specialieji poreikiai) gali bfrti tvarkomi tik esant tevq (globejq) ra5ti5kam sutikimui.

5.6. Lop5elio - darZelio lankomumo apskaitos tikslu - aukletinio vardas, pavarde, lanky.tq

ir nelankytq dienq apskaitos Ziniara5tis (nurodant neatvykimo i lopSeli - darLeli prieZastis),

renkamos gydytojq paZymos apie lig4, atostogq ra5tai bei darbo grafikai i5 tevq (globejq)

darboviediq.

5.7. Atlyginimo uZ vaiko iSlaikym4 lop5elyje - darZelyje lengvatq organizavimo tikslu

tvarkomi steigejo nustatyti dokumentai (arlir jq kopijos) patvirtinantys aplinkybes, kuriomis

vadovaujantis tevams (globejams) taikomas sumaZintas arba neskaidiuojamas atlyginimas uZ vaiko

iSlaikym4 lopSelyj e - darLelyje.

5.8. Atlyginimo uZ vaiko i5laikym4 lopSelyje - darZelyje administravimo (s4skaitq uZ

teikiamas paslaugas i5ra5ymas, apmokejimas, skolq administravimas, i5ie5kojimas teisine ir

neteisine tvarka) tikslu tvarkomi: vaiko tevq (globejq) vardai, pavardes, gyvenamosios vietos

adresai, telefonq numeriai, elektroninio paSto adresai, vaiko vardas, pavarde, gimimo metai,

adresas, grupes bei tabelio numeriai.

5.9. Susisiekimui su aukletinio tevais (globejais), tikslu prane5ti aktuali4 informacij4,

susijusiq su lop5elio - darZelio veikla, vaiko savijauta, sveikata ir kt., bei gauti griZtamqji ry5i,

tvarkomi - vaiko tevq, teisetq atstovq vardai, pavardes, gyvenamosios vietos adresai, telefonq

numeriai, elektrinio paSto adresai.

5.10. Vaiko saugumo uZtikrinimui, siekiant identifikuoti asmenis pasiimandius vaikus i5

lopSelio - darZelio tikslu, tvarkomi tevq pra5ymai, kuriuose nurodomi pilnamediq asmenq, galindiq

pasiimti vaik4 iS lop5elio - darZelio vardai, pavardes, telefono numeriai.

5.11. Higieniniq s4lygq uZtikrinimo tikslais, grupiq patalpose gali bfti iSkabinti ugdytiniq

vardiniai s4raSai, nurodantys individualiai naudojamo inventoriaus, higieniniq priemoniq ar kt.

Zenklinimo simboli (pvz.: skaidiq, paveiksleli, raidg ir pan.).

5.12. Vaiko kultfrros puoselejimo tikslu, lop5elio - darZelio aplinkoje gali buti

eksponuojami vaikq menines veiklos darbai, nurodant vaiko vard4 ir grupes pavadinim4.

5.13. Lop5elis - darZelis turi teisg skelbti aukletinio duomenis, taip pat ir nuotraukas,

vaizdo iraSus intemeto svetaineje ivairiais tikslais tik esant teisiniam pagrindui, pavyzdliui. sutikus

duomenq subjektui (sutikimo forma 2 priedas). ADTAI netaikomas ir neb[tina gauti iSankstinio

tevq sutikimo skelbiant bendras, aukletiniq grupiq (lop5elio - darZelio renginiq) nuotraukas, i5 kuriq

aukletiniq tapatybes nustatyti neimanoma.



5.14. Asmenq bei turto saugumo uZtikrinimo tikslu (siekiant uZtikrinti: lopSelio - darZelio

darbuotojq, ugdyiniq ir kitq atvykstandir+ asmenq saugumq nuo nusikalstamq r:r5.1ar kitokiq teisiq

paZeidimq; lop5eliui - darZeliui priklausandio turto apsaug4 nuo neteiseto darbuotojq ar kitq asmenq

pasisavinimo, sugadinimo) lop5elyje - darZelyje idiegta signalizacine sistema. Lop5elio - dafielio

teritorijoje (adresas: Architektq g. 204, LT-04213 Vilnius) gali buti naudojamos kitos teisetos

apsaugos priemones.

6 Aktyviosiose duomenq bazese duomenys tvarkomi vadovaujantis konkredios duomenq

bazes taisykliq nustatyta tvarka ir vadovaujantis Bendryjq dokumentq saugojimo terminq rodykleje,

patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurodytais terminais. Suejus duomenq

saugojimo terminui asmens duomenys perkeliami i archyv4. Suejus archyvavimo terminui,

popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami. Asmens duomenys saugomi ne

ilgiau negu to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai.

7. Aukletiniq asmens duomenq rinkimo tvarka:

7.1. priemus naujus aukletinius ir suformaws grupes naujiems mokslo metams, duomenys

apie aukletinius i aukletiniq registr4 ivedami i5 aukletinio tevq (globejq) lopSeliui - darZeliui

pateiktq dokumentg:

7.1.1. Aukletinio vardas, pavard6, asmens kodas - i5 gimimo liudijimo ar kito asmens

dokumento;

7.1.2. gyvenama vieta, tevq (globejq, rlpintojq) vardai ir pavardds, asmens kodai -
tiesiogiai i5 duomenq objekto;

7.1.3. duomenys apie sveikat4 - i5 medicininiq palym;;

7.1.4. duomenys apie specialiuosius ugdymosi poreikius - i5 Svietimo pagalbos tarnybos

palymt4;

7.2. duomenis i aukletiniq registr4 iveda ir toliau tvarko lop5elio - darZelio direktoriaus

isakymu paskirti darbuotoj ai;

7.3. !aukletiniq registr4 ivesti duomenys teikiami Svietimo valdymo informacinei sistemai

(SVIS) Lietuvos SUU nustatytais terminais ir tvarka.

8. Aukletiniq asmens duomenq teikimas duomenq gavejams:

8.1. asmens duomenys gali bfti teikiami tik vadovaujantis ADTAI 5 straipsnyje

nustatytais teiseto tvarkymo kriterijais pagal sudaryt4 asmens duomenq teikimo sutarti arba gavus

duomenq gavejo raS1'tinipraSym4 (pagal ADTAI 6 straipsni);

8.2. Asmens duomenys gali btti teikiami duomenq gavejams, kai pagal istatymus, teismo

procesinius sprendimus, sutartis (pvz. vaikq draudimo nuo nelaimingq atsitikimq) ar kitus teises

aktus lop5elis - darZelis yra ipareigotas pateikti asmens duomenis.



8.3. Asmens duomenys apie skolinink4 ir jo turim4 skol4 gali buti teikiami skolq

iSieSkojimo imonems, advokatams, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso

kodekso nustatyta tvarka, siekiant priteisti ir i5ieskoti isiskolinim4 uZ suteiktas paslaugas.

8.4. Lop5elis - darZelis informacij4 (asmens duomenis) apie domenq subjekt4 pateikia

savo iniciatyva be duomenq subjekto sutikimo Siais atvejais: kai reikia prane5ti apie smurt4,

patydias ir kitus nusikaltimus; kai reikia uZtikrinti vieSqj4 tvark4; kai tai b[tina Duomenq subjekto

ar visuomends saugumui uztikrinti.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENU VALDYTOJO PAREIGOS

9. LopSelyje - darZelyje tvarkomq aukletiniq asmens duomenq valdytojas yra Vilniaus

lop5elis - darZelis ,,Obeleld", juridinio asmens kodas 190023882, adresas Architektq g. 204, LT-

04213 Vilnius, kuris:

9.1. 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

valdytojo pareigas;

9.2. paskiria asmeni(-is), atsakingus uZ aukletiniq asmens duomenq tvarkym4lopSelyje -

darLelyje;

9.3. rengia aukletiniq asmens duomenq apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuojandius teises

aktus, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus perZi[ri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;

9.4. ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka aukletiniq asmens duomenq tvarkymo

rizikos vertinim4 ir prireikus imasi priemoniq rizikai paSalinti arba sumaZinti;

9.5. organizuojadarbuotojq, atsakingq uZ aukletiniq asmens duomenq tvarkym4, mokymq

ir kvalifikacijos tobulinim4 asmens duomenq teisines apsaugos srityje.

IV SKYRIUS

ASMENS DUOMENU SUBJEKTU SUTIKIMAS TVARKYTI JU ASMENS DUOMENIS

10. Asmens duomenq subjektai, t. y. aukletiniq tevai (globejai), sutikim4 del asmens

duomenq tvarkymo iSrei5kia ra5ti5kai (1 priedas), iskaitant elektroninemis priemonemis,

patvirtindami, jog sutinka, kad jtl ir jtl atstovaujamo vaiko asmens duomenys lop5elyje - darZelyje

bUtq tvarkomi Siose Taisyklese nurodytais tikslais.



1 l. Duomenq subjektas turi teisg bet kuriuo metu at5aukti savo sutikim4, jeigu jo asmens

duomenys tvarkomi neteisetai. Sutikimo at5aukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenq

tvarkymo, atlikto iki sutikimo atsaukimo, teisdtumui. Duomenq subjektas apie'iai informuojamas

prie5 jam duodant sutikim4.

V SKYRIUS

DUOMENV SUBJEKTV TEISES

12. Direktoriaus isakymu paskirti lopSelio - darZelio darbuotojas(-ai) uZtikrina, kad

duomenq subjekto teises butq tinkamai lgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenq

subjektui bltq pateikiama ai$kiai, suprantamai bei priimtina forma.

13. Duomenq subjekto teises ir jq igyvendinimo biidai:

13.1. susipaLinti (pateikus asmens tapatybes dokument4) su savo ir atstovaujamo

aukletinio asmens duomenimis, suZinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti iStaisyti

neteisingus duomenis;

13.2. reikalauti lopselio - darZelio nutraukti asmens duomenq tvarkymq, iSskyrus atvejus,

kai duomenq tvarkymas yra privalomas pagal istatymus;

13.3. praSl.ti lop5elio - darZelio informacijos apie Asmens duomenq tvarkymQ

pateikdamas rastisk4 prasym4 Siais kontaktais: Vilniaus lop5elis - darZelis ,,obelele", istaigos kodas

190023882, adresas: Architektq g. 204, LT-04213 Vilnius, tel. (85) 2442969, (85) 2443473,

elektroninio paSto adresas: rastine@obelele.vilnius,lm'lt'

13.4. kreiptis i Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4 ar kompetentingQ Lietuvos

teism4 del paZeistq savo teisiq.

VI SKYRIUS

KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

14. Lop5elio - darZelio darbuotojai, direktoriaus isakymais paskirti tvarkyti aukletiniq

asmens duomenis, turi laikyis konfidencialumo principo ir laikyi paslaptyje bet koki4 su asmens

duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia

informacija bltq vieSa pagal galiojandiq lstatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti

asmens duomenq paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar

sutartiniams santykiams.

15. Lop5elis - darZelis, direktoriaus isakymu paskiria atsaking4 darbuotojq, kuris su

Siomis Taisyklemis supaZindina pasira5ytinai duomenq subjektus, gauna duomenq subjektq ra5ti5k4

sutikim4, iskaitant elektroninemis priemonemis, kad duomenq subjektas sutinka, jog lopSelis -



darZelis tvarkyq jq asmens duomenis ir uZtikrina Siq Taisyklig ieyvendinim4. Sutikimai saugojami

aukletiniq asmens bylose.

16. Darbuotojai gali susipaZinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenq

rinkmenomis, su kuriais susipaZinti ir juos tvarkyti jie buvo lgalioti.

17. Darbuotojai turi imtis priemoniq, kad bttq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam

asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam

tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant

nereikalingq koprj q darymo.

18. Darbuotojai, kurie automatiniu b[du tvarko aukletinirl asmens duomenis arba i5 kuriq

kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja

aukletiniq duomenq bazes ir el. dienyno pagal galiojandias taisykles sukurtus slaptaZodZius.

SlaptaZodZiai keidiami periodiSkai, ne rediau kaip kart4 per tris menesius, o taip pat susidarius tam

tikroms aplinkybems (pvz.: pasikeitus darbuotojui, i5kilus isilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad

slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrediu

kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZodi.

19. UL. kompiuteriq prieZi[rq atsakingas darbuotojas privalo uZtikrinti, kad asmens

duomenq rinkmenos nebtitq ,,matomos" (shared) i5 kitq kompiuteriq, o antivirusines programos

atnaujinamos ne rediau kaip kart4 per menesi.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Taisykles atnaujinamos (perZifirimos, keidiamos, papildomos, rengiamos naujos) ne

radiau kaip kart4 per metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq

tvarkym4.

21. Darbuotojai, kurie atsakingi uZ Siose Taisyklese nurodytq asmens duomenq subjektq

asmens duomenq tvarkym4, arba darbuotojq atliekamos funkcijos sudaro galimybg suZinoti

aukletiniq asmens duomenis, privalo vykdyti Siose taisyklese nustatytus asmens duomenq tvarkymo

reikalavimus.

22. Loplelio - darilelio darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos

reikalavimq laikymosi lop5elyje - darlelyje kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus

metus atlieka vaikq ir tevq (vaikq atstovq) asmens duomenq tvarkymo rizikos vertinim4 rezultatus

pateikia lopSelio - darZelio direktoriui.

23. Taisykles skelbiamos lop5elio - darZelio interneto svetaineje.



24. UZ. Siq Taisykliq paZeidim4 darbuotojams, atsakingiems uZ vaikq ir jq tevq, globejq

asmens duomenq tvarkym4, taikoma Lietuvos Respublikos istatymuose numatlta atsakomybe'



PATVIRTINTA
Vilniaus lop5elio - darZelib ,,Obe16ld"

Direktoriaus
2020 m. laPkridio-men. 1 6d'

isakymu Nr. V-tA

MOKINIUREGISTROSAUGAUS
ELEKTRONINES INFORMACIJO S

TVARKYMO TAISYKLES



I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq registro saugaus elektronines informacijos tvarkymo taisykles (toliau - Tvarkymo

taisykles) nustato Mokiniq registro (toliau - Registras) tvarkytojq veiksmus, uZtikrinandius saugq

Registro kompiuterines, programines irangos funkcionavimq, Registro duomenq tvarkym4 ir

teikim4.

2. Tvarkymo taisykles parengtos, vadovaujantis Bendryjq elektronines informacijos saugos

reikalavimq apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d. nutarimu

Nr. 716,,De1Bendrqjq elektronines informacijos saugos reikalavimq apra5o, Saugos dokumentq

turinio gairiq apra5o ir Elektronines informacijos, sudarandios valstybes informacinius i5teklius,

svarbos ivertinimo ir valstybes informaciniq sistemq, registrq ir kitq informaciniq sistemq

klasifikavimo gairiq apra5o patvirtinimo", Techniniais valstybes registrq (kadastrq), Zinybiniq

registry, valstybes informaciniq sistemq ir kitq informaciniq sistemq elektronines informacijos

saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro 2013 m. spalio 4 d.

isakymu Nr. 1V-832 ,,Del Techniniq valstybes registrq (kadastry), Zinybiniq registry, valstybes

informaciniq sistemq ir kitq informaciniq sistemq elektronines informacijos saugos reikalavimq

patvirtinimo", Bendrqjq reikalavimq organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo

priemonems reikalavimais, patvirtintais Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus

2008 m. lapkridio 12 d. lsakymu Nr. 1T-71(1.12) ,,Del Bendrqjq reikalavimq organizacinems ir

techninems asmens duomenq saugumo priemonems patvirtinimo", Mokiniq registro nuostatais,

patvirtintais Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. geguZes 5 d. isakymu Nr.

V-405 ,,Del Mokiniq registro reorganizavimo ir Mokiniq registro nuostatq patvirtinimo" (toliau -

Mokiniq registro nuostatai), Mokiniq registro duomenq saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodZio 8 d. isakymu Nr. ISAK-3369 ,,Del

Mokiniq registro duomenq saugos nuostatq patvirtinimo" (toliau - Mokiniq registro duomenq

saugos nuostatai).

3. Tvarkymo taisyklese vartojamos s4vokos atitinka Bendrqjq elektronines informacijos saugos

reikalavimq apra5e, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2013 m. liepos 24 d. nutarimu

Nr. 716,,DeIBendrqjq elektronines informacijos saugos reikalavimq apra5o, Saugos dokumentq

turinio gairiq apra5o ir Elektronines informacijos, sudarandios valstybes informacinius i5teklius,

svarbos ivertinimo ir valstybes informaciniq sistemq, registry ir kitq informaciniq sistemq

klasifikavimo gairiq apra5o patvirtinimo", Mokiniq registro nuostatuose, Mokiniq registro duomenq



saugos nuostatuose, kituose duomenq saugq tvarkym4 reglamentuojandiuose teiseq aktuose

apibreZtas s4vokas.

4. Registro informacija prieinama tik registruotiems naudotojams pagal jiems priskirtas teises'

Registro informacij4 gali tvarkyti direktoriaus paskirti fiziniai asmenys, tik susipaZing su savo

pareigybiq aprasymuose nurodyomis funkcijomis, skirtomis savo veiksmams atlikti.

5. UZ Registro duomenq saugq tvarkym4 atsakingi Registro tvafkytojai'

6. UZ Tvarkymo taisykliq igyvendinimo organizavim4 ir kontrolg atsakingas direktoriaus

pavaduotojas ugdYmui.

7. Tvarkymo taisykles taikomos Registro tvark}tojams, visiems Registro naudotojams'

g. Registre tvarkomos elektronines informacijos (os grupiq) s4rasas pateikiamas Mokiniq registro

nuostatq 16 Punkte.

9. Registro tvarkoma informacija yra skirstoma i Sias grupes:

9. 1 . Registro administratoriaus tvarkoma informacij a;

9. 2. Re gi stro tvarkytoj q tvarkoma informacij a'

10. Registro administratorius atsakingas uZ Sios informacijos tvarkym4:

10.1. klasifikatoriai;

1 0.2. naudotojq duomenYs;

1 0.3. naudotojq vaidmenYs;

1 0.4. naudotojq teises;

10.5. Registro internetines svetaines titulinio puslapio www.itc.smm.lt turinys skiltyje Registrai,

Mokiniq registras (naujienos, daLnaiuZduodami klausimai, dokumentai ir kt')'

11. Registro tvarkytojai atsakingi uZ Mokiniq registro nuostatq 16 punkte aprasytos informacijos ir

duomenq tvarkYm4.

II SKYRIUS

TECHNINIU IR KITU SAUGOS PRIEMONIU APRASYMAS

12. Registro duomenys nuolat apsaugomi techninemis, organizacinemis, programinemis

priemonemis nuo duomenq praradimo, iskraipymo ar duomenq sunaikinimo.

13. Registro kompiuterines lrangos saugos uztikrinimo priemones:

13.1. visus irangos pakeitimus turi atlikti Registro tvarkytojo vadovo paskirti fiziniai asmenys;

13.2. lrangos prieZitra vykdoma pagal gamintojo rekomendacijas;

1 3.3. kompiuterines irangos gedimai registruoj ami zurnale;



t.

13.4. pagrindine registro kompiuterine lranga ir duomenq perdavimo tinklo'eldnientai turi tureti

itampos filtr4 ir rezervini maitinimo Saltini, uZtikdnantine trumpesnikaip 30 minudiq Sios irangos

veikim4 nuo elektros energijos dingimo;

13.5. svarbiausia kompiuterine iranga, duomenq perdavimo tinklo elementai ir rySio linijos turi bfiti

dubliuoti;

13.6. kompiuterines irangos bukle nuolat stebima;

13.7. negalima kompiuterines irangos naudoti kitiems, nei Registro tvarkymo darbams.

14. Registro sistemines ir taikomosios programines irangos saugos uZtikrinimo priemones yra:

14.1. naudojama tik legali, iteisinta ir darbo funkcijoms atlikti reikalinga Registro programine

iranga;

14.2. teisg dirbti su Registro tarnybines stoties administravimo programine iranga turintis Registro

sisteminis administratorius arba j i pavaduoj antis asmuo;

14.3. slaptaiodiiai, suteikiantys teisg dirbti su Registro tarnybines stoties administravimo

programine iranga, Zinomi tik Registro administratoriui;

14.4. Registro programinis kodas apsaugotas nuo neteisdtos prieigos prie jo. Programiniam kodui

apsaugoti taikomos tos padios saugos priemones, kaip ir Registro duomenims. Naudojama

specializuota kovos su virusais programine priemone atnaujinama ne rediau kaip kart4 per savaitg;

14.5. taikomos programines priemones, skirtos Registro naudotojq tapatybei ir veiksmams su

Registro duomenimis nustatyti. Vykdoma Registro naudotojq ketinimq ir veiksmq su Registro

duomenimis apskaita. Registro naudotojai duomenis pasiekia intemetu per,,ugniasieng" (angl. -

firewall);

14.6. Registro programine iranga apsaugota nuo pagrindiniq per tinkl4 vykdomq atakq.

15. Duomenq perdavimo tinklais saugumo uZtikrinimo priemones:

15.1. Registro duomenq perdavimo tinklas nuo gresmiq i5 interneto atskirtas uZkardq;

15.2. i5 nutolusiq darbo vietq prie Registro jungiamasi per IP VPN (virtualus privatus tinklas);

15.3. naudojami tik saugfls ir patikimi Registro duomenq perdavimo tinklais protokolai;

15.4. kontroliuojamas i5orinis prisijungimas prie vidinio Registro duomenq perdavimo tinklo.

16. Saugos uZtikdnimo bendrosioms Registro patalpoms priemonds:

16.1. Registro tvarkymui skirta iranga privalo bflti laikoma IT kabinete tam skirtoje patalpoje;

16.2.Patalpa privalo bflti uZrakinarna, jei su ja Registro administratorius nedirba;

16.3. veikianti patekimo ipatalpas kontroles sistema;

I 6.4. irengta signalizacija;

16.5. gaisro gesinimo priemones nuolat tikrinamos;



17. Registro saugos uZtikrinimo priemones patalpoms, kuriose yra Registro tamybipes stoties

administravimo programine iranga, yra:

17.1. patalpose lrengta langq ir dury apsauga'

17 .2. patalpos, atitinkandios priesgaisrines saugos reikalavimus, jose yra gaisro gesinimo

priemones. Vykdoma gaisro gesinimo priemoniq patikra;

|T,3.patalposrakinamosiryraatskirtosnuobendronaudojimopatalpq.

III SKYRIUS

SAUGUSELEKTRONINESINFORMACIJOSTVARKYMAS

18. Registro tvarkytojas lveda, keidia, atnaujina, naikina Registro duomenis pagal nustatyt4 teisiq

lygmeni.

19. Duomenq perkelimo ir teikimo kitiems registrams ir informacinems sistemoms' duomenq

gavimo i5 jq tvarka nustatyta Mokiniq registro nuostatuose'

20. Registro naudotojq pareigoms atlikti nesiojamq kompiuteriq naudojimo tvarka:

20.r.*vei:ti iB patalpq nesiojamieji kompiuteriai negari buti palikti be prieZifiros viesose vietose;

keliones metu nesiojamieji kompiuteriai turi bflti saugomi;

20.2. visi ne5iojamieji kompiuteriai turi blti apsaugoti saugiais slaptaLodhiais' vadovaujantis

prieigos valdymo procedflra. Kompiuterio isdavimo metu turi btti nedelsiant pakeistas standartinis

ar prieS tai nustatytas slaptaZodis;

20.3. pries perduodant neSiojamqi! kompiuter! Registro naudotojui' jis turi bflti patikrinamas

antivirusine Programine lranga'

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI, KELIAMI REGISTRO FUNKCIONAVIMUI REIKALINGOMS

PASLAUGOMS IR JU TEIKEJAMS

2l.PasibaigusprieigosprieRegistroistekliqteisems,atsiraduskitomsaplinkybems'Registro

administratorius nedelsdamas panaikina paslaugq teikejo igalioto fizinio asmens prieigos prie

Registro duomenq teisg ir apie tai nedelsdamas rastiskai ar erektroniniu pastu ji informuoja'



PATVIRTINTA
VilniauS lop5elio - darZelio,,Obel6ld"

Direktoriaus " *

2020 m.laPkridio men. 16 d'

isakymu Nr.V-51

VILNIAUS LOPSN TO -DARZELIO

,,oBELELE'o
DARBUOTOJU ASMENS

DUOMENU TVARKYMO APRASAs



I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lop5elio - darZelio,,Obelele" darbuotojq asmens duomenq saugojimo tvarkos

apraSas (toliau - Apra5as) reglamentuoja darbuotojq asmens duomenq rinkimo, naudojimo ir
saugojimo principus, nustato darbuotojq asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas

ir kokiais tikslais, gali susipazinti su darbuotojq asmens duomenimis.

2. Tvarkos apra5as parengtas vadovaujantis LR asmens duomenq teisines apsaugos

istatymu, LR civiliniu kodeksu, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (Bendrasis duomenq

apsaugos reglamentas).

3. Atsakingas asmuo - fizinis ar juridinis asmuo pagal paslaugq ar kit4 sutarti, iSskyrus

darbo sutarti, paskirtas tvarkyti darbuotojq asmens duomenis.

Kitos Siame ApraSe vartojamos sqvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme ir kituose asmens duomenq tvarkym4

reglamentuoj andiuose teises aktuose.

II SKYRIUS

DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

4. Vilniaus lopSelis - darZelis ,,Obeldle" (toliau - lop5elis - darZelis), tvarkydamas

darbuotojq asmens duomenis, vadovauj asi Siais principais :

4.1. darbuotojq asmens duomenis lop5elis - darZelis tvarko tik teisetiems ir Siame Apra5e

apibreZtiems tikslams pasiekti;

4.2. darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai, laikantis teises

aktq reikalavimq;

4.3. darbuotojq asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys bfitq tikslls ir esant jq
pasikeitimui nuolat atnauj inami ;

4.4. lopSelis - darZelis atlieka darbuotojq asmens duomenq tvarkym4 tik ta apimtimi, kuri

yra reikalinga darbuotojq asmens duomenq tvarkymo tikslams pasiekti;

4.5. darbuotojq asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg

bltq galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti

ir tvarkomi.



III SKYRIUS

DARBUOTOJU ASMENS DUOMENIT TVARKYNIO TIIGLAI

5. Darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:

5.1. darbuotojq darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos;

5.2. lop5elio - darZelio kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam

vykdymui;

5.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;

5.4. pedagogq duomenq registrams tvarkyti;

5.5. tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti;

5.6. vidaus administravimo veiklai uZtikrinti;

5.7. siekiant uZtikrinti visuomends saugum4, vieSqj4 tvark4, apginti asmenq gyvybg, sveikat4,

turt4 ir kitas asmens teises ir laisves.

6. Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojq vardai ir

pavardes, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, asmeniniq banko s4skaitq numeriai

(darbuotojui sutikus), i kurias yra vedamas darbo uZmokestis.

7. Lop5elio - darZelio kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo vykdymo

tikslu yra tvarkomi darbuotojq asmens kodai, informacija apie darbuotojq Seiming padeti (suteikiant

mamadienius, tdvadienius).

8. Tinkamos komunikacijos darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojq sutikimu yra

tvarkomi darbuotojq gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai

elektroninio pa5to adresai.

9. Tinkamq darbo s4lygq uZtikrinimo tikslu darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko

informacij4 susijusi4 su darbuotojo sveikatos bukle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo

funkcijoms ir galimybei jas vykdy.ti teises aktq nustatyta tvarka.

10. Darbuotojq asmens duomenys yra saugomi asmens bylose bei atitinkamose duomenq

bazese tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.

IV SKYRIUS

DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS

11. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo datayra surenkami i5

darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybes korteles ar paso).

12. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios s4skaitos numeris,

asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas darbuotojui sutikus yra



surenkami is darbuotojo jam pateikus uZpildyti nustatytos formos anket*.
13. Darbuotojq asmens duomenis turi teisg tvarkyti tik tie asme4ys,- kuriems jie yra bfltini

funkcijq vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra butina atitinkamierns tikslams pasiekti.
14' Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkyti darbuotojq asmens

duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis
susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija bfltq
viesa pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. pareiga saugoti asmens duomenq
paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

15' Darbuotojq asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys, isakymai,
prasymai ir kt') tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendryjq dokumentq saugojimo terminq
rodykleje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurodytais terminais. Kiti
darbuotojq ir buvusiq darbuotojq asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga sioje
tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti.

V SKYRIUS

ASMENS DUOMENU SUBJEKTO TEISES

16' Lopselis - darzelis paskiria atsaking4 asmeni, kuris uZtikrina, kad darbuotojq, kaip duomenq
subjektq, teises butq uZtikrintos, tinkamai lgyvendinamos ir visa informacija b[tq pateikiama
tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.

17. Darbuotoiq, kaip duomenq subjektq, teises iriq igyvendinimo priemones:
17 'l ' zinoti apie savo asmens duomenq rinkim4. Lopselis - darZelis, rinkdamas darbuotojo

asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoj4, kokius asmens duomenis darbuotojas turi pateikti,
kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali bfti teikiami ir kokios
asmens duomenq nepateikimo pasekmes. Darbuotojas turi teisg susipaZinti su savo asmens
duomenimis, reikalauti i5taisyi, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neilsamius jo asmens
duomenis' Darbuotojas taip pat gali nesutikti, kad butq tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens
duomenys;

17.2. vyr. buhalteris tvarko darbuotojq

s4skaitq duomenis, darbuotojq priklausymo

Seimyning padeti, nepilnamedius vaikus;

17'3' rastines sekretorius - tvarko darbuotojq asmens kodus, vardus ir pavardes, duomenis apie
issilavinimq, teistum4, Seimyning padeti, nepilnamedius vaikus, priskirtus elektroninius pasto
adresus, asmeninius telefonq numerius, sveikatos knygutes, pirmosios pagalbos ir higienos igudZiq
paZymej imus, adresus, kvalifi kacij os kel imo paZymej imus;

asmens kodus, vardus ir pavardes, atsiskaitomqiq

profesinei sqjungai duomenis, informacij 4 apie



17.4. direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas,

logopedas, psichologas naudoja ra5tines sekretoriaus surinktus duomenis; ' ' " ,

17.5. grupes pedagogas tvarko ugdytiniq gimimo metus, asmens kodus, vardus ir pavardes,

tevq (globejq, rlpintojq) vardus ir pavardes, asmeninius elektroninius pa5to adresus, asmeninius

telefonq numerius;

17.6. susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisq

kreiptis i lopSeli - darLelisu prasymu pateikti informacij4 apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens

duomenys yra tvarkomi. Vien4 kart4 per metus darbuotojui 5i informacija pateikiama nemokamai.

Jeigu darbuotojas kreipiasi daugiau nei vien4 kart4 per metus del tokios informacijos pateikimo,

mokestis uZ Sios informacijos pateikim4 negali virSyti tokios informacijos pateikimo sEnaudq;

17.7. reikalauti i5taisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens

duomenq tvarkym4;

17.8. nesutikti, kad b1tq tvarkomi darbuotojo asmens duomenys. Darbuotojas turi teisg

nesutikti, kad b[tq tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali blti

i5reik5tas neuZpildant tam tikrq darbuotojo anketos ar kitq pildomq dokumentq skildiq, taip pat

veliau pateikiant praSym4 del neprivalomai tvarkomq asmens duomenq tvarkymo nutraukimo.

Lop5elis - darZelis suteikia darbuotojui informacij4 ra5tu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi

neprivalomai. LopSelis - darZelis, gavgs pra5ym4 nutraukti neprivalomai tvarkomtl asmens duomenq

tvarkym4, nedelsiant nutraukia toki tvarkym4, nebent tai prieStarauja teises aktq reikalavimams, ir

apie tai informuoja darbuotoj4.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENU SAUGUMO UZTIKRINIMO PRIEMONTS

18. Prieigos teises prie asmens duomenq ir igaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami,

naikinami ir keidiami lopSelio - darZelio direktoriaus isakymu.

19. Lop$elis - darZelis, saugodamas asmens duomenis, igyvendina ir uZtikrina tinkamas

organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar

neteiseto sunaikinimo,

pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

20. Lop$elis - darZelis uZtikrina tinkam4 dokumentq bei duomenq rinkmenq saugojim4, imasi

priemoniq, kad b[tq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui,

pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui. Dokumentq kopijos,

kuriose nurodomi darbuotojq asmens duomenys, turi bfiti sunaikintos taip, kad Siq dokumentq

nebfitq galima atkurti ir atpaZinti jq turinio.



21' Lopselyj e - darzelyie su darbuotojq asmens duomenimis turi teisg susipazinti tik tie
asmenys' kurie buvo igalioti susipazinti su tokiais duomenimis ir tik tuornetr [ai tai yra bttina siame
ApraSe numatytiems tikslams pasiekti.

22' Lopselis - darZelis uZtikrina patalpq, kuriose laikomi asmens duomenys, saugum*, tinkamE
technines irangos iSdestym4 ir perZiDr?, priesgaisrines saugos taisykliq laikym4si, tinkam4 tinklo
valdym4' informaciniq sistemq prieziDr4 bei kitq techniniq priemoniq, b[tinq asmens duomenq
apsaugai uZtikrinti, igyvendinim4.

23' Lopselis - darZelis imasi priemoniq, kad bltq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam
asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam
tvarkymui' saugodamas jai patiketus dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai.

24' Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja ldiegtq saugumo priemoniq patikimumu,
jis turi kreiptis i tiesiogin! savo vadov4, kad b[tq ivertintos turimos saugumo priemones ir, jei
reikia, inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.

25' Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu b[du tvarko asmens duomenis
arba i5 kuriq kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens
duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptai,odLius. SlaptaZodziai yra keidiami
periodiSkai' ne rediau kaip kart4 per tris mdnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybems
(pvz': pasikeitus darbuotojui, i5kilus isilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo
Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

26' Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZodi.
zl ' 1io Apraso nesilaikymas atsizvelg iant i paLeidimo sunkumq gali bgti laikomas darbo

drausmes paZeidimu, uZ kuridarbuotojams gali buti taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos
Respublikos darbo kodekse.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

z8' Sis Aprasas perZiurimas ir atnaujinamas ne rediau kaip kart4 per metus arba pasikeitus
teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq tvarkym4.

29' Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Siuo Aprasu yra supaZindinami pasirasytin ai arba
elektroninemis priemonemis ir privalo laikytis jame nustatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbo
funkcijas vadovautis Siame ApraSe nustatytais principais.

30' Lopselis - darZelis turi teisg i5 dalies arba visiskai pakeisti si Apras4. Su pakeitimais
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supaZindinami pasirasytin ai arbaelektroninemis
priemonemis.



31. Apie 5i Apra54 yra informuota lop5elio - darZelio darbo taryba ir del Sio Apra5o priemimo su

ja pasikonsultuota. . i


