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I SI(lζ ltIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.ASmens duomenll Ⅳarlくymo Kauno Simono DaukantO progimnazlos taisykliЧ (toliau―
TaiSykles)tikSlaS― reglamentuoti asmens duomenu tVarkymO ir apsaugos reikalavimus,taip pat
pagrindineS aSmenS duOmen■ tVarkymO,duOmenll SuttChO teiSれ igyVendinimO ir duomenЧ
apSaugOS teChnineS bei Organizacines priemones Kauno Simono Daukanto prOgimnaz」

● c

(t01iau― IStaigの 。

2.Istaigac asmcns duomcnys"arkomi vadovattantis:|

2.1.I_′ ietuvos R_espublikOs biudttetiniЧ iStaigll iStatyinu;‐
     ・

2.3.Lictuvos RespublikOs asmens duomelltl teisinOs apsaugos istatymu;

2.4.2016m.balandZio 27 d.EurOpOS Parlalne■O ir Taryboslreglamentu(ES)2016/679
dOl iZinれ aSmenu apsaugos tvTkant asmens duomcnis ir dd‐ laisvO bkiЧ duomenЧ judqimo ir
kWiuo panaikinama Direkyva 95/46/EB (toliau― Re」amcmas(ES)2016/679)ir j0
ig)Ⅳendinarndsiais teises aktais.

2.5.:Lictuvos RespublikOs civiliniu kodeksu;

2.6。 Lietuvos RespublikOs Svieti11lo lstatymu;

2.7.:Lictuvos RespublikOs civiliniO prOccsO kOdcksu;

2.8.I_′ ietuvos RespublikOs darbo kOdeksu;          .

2.9.Lietuvos ReSpub■kos VriausルOs 2017 m.bdandを io 5 d.n■arimu Nr.254

"Dё
l valstybё s ir savivaldybiЧ  iStaigЧ darbuot●Ч VCiklos ve■inimO"arkos apraも O patvi■ inimo“ .

2.10ヽ iOmis Taisyklё mis.

3.TaisyHё se vaiaamos savokOs:

3.1.Asmens duOmenys― bct kOkia inttHnac」 a apie izini asmcni,kurio tapatybё
nuStatメ a arba kuriO tapatyb9 galima nuSt江 メi(duOmenu Suttekas);ittnis asmuo,kurio tapttyb9
galima nuStttyti,yra aSmuO,kuriO tapatyb9 tiCSiOgid arba netieSiOgiai galima nuStatyti,ViSu pinma

pagal idCnti■ k江0五Ч,kdp ant」 Vardl ir paVard9,aSinenS idCnti■ kaVirnO nulneri,buvinlo,vietos
duOmeniS ir i饉 enlCtO ide■ i■kttOri■ arba pagd宙 enl鉗 `kclis t()izinio asmens izines,

・
Zi° 1°ginё S,gen∝ines,psichinё s,ekonomines,kulmrin(ぅ s tt s。 ■ dinOS tapatybes pottymius;

3.2.DuOmen■ valdytttas― Kauno Simono DaukantO prOginlnazja,juridinio asmens
kodas 190136734,adresas TaikOs pr.68,51300 Kaunas,tel.(837)453853,el.paStas

理g塾興堕∠j_亜勤山」壺墨壼垂幽堕堅」m.lt

3.3.DuomenЧ 行arkymas― bct kokia automttizuotomis″ ba neautOm狙 zuotomis
prieinOnё lllis su asinens duOrnenilnis ar asinens duOrncnll rinkiniais atliekalna operaclJa ar

OpCraC」 Ч Seka,kaip mtai rinkimas,iraSymaS,■ こiⅣimas,sistOminimas,saugttimaS,adtttⅣ imas
ar keitimaS,壼 gⅣa,susipttinimas,naudaimas,atsldeidimas pprsiunこ iant,platinmt tt kitu bidu
Sudarant galimyb9 jaiS naudOtiS,taip ptt SugretinimaS ar SttungimaS su kitais duomenimis,

apribojimas,壼 tWmmas arba sunaikinimas;

3.4.Duomen■
"arkytojas―

■zinis ttbaju五 dinis asinuo,valdttios instituc」 a,agenttra鉗
kita iStdga,kuri duomenЧ  vddyt● O Vardu tvarl(o asmens duomems;  :

3.5.DuomenЧ gavttas― Kauno SimOnO Daukanto progimnazja.        ,
3.Kitos Tdsyklese v江輌amos s7。kos ttiunl(a Asttcns dttOmenЧ  teisines apsaugOs



istatyme ir Reglamente (ES) 20161679 vartojamas s4vokas.

4. Pasikeitus Taisyklese paminetq teises aktq ar rekomendacinio pobfidZio dokumentq

nuostatoms, taikomos aktualios tq teises aktq ar rekomendacinio pobfidZio dokumentq redakcijos

nuostatos. l

5. Asmens duomenys |staigoje tvarkomi neautomatiniU btdu susistemintose rinkmenose

ir (arba) automatiniu budu.

II SI(YRIUS
ASMENS DUOMENU TVARIilMO PRINCIPAI

6. {staiga, tvarkydama duomenq subjektq asmens duombnis, vad,ovaujasi Siais principais:

6.1. asmens duomenis tvarko teisetai, sqlintngu, skaidriu btdu ir Siose Taisyklese

apibreZtiems tikslams pasiekti;
6.2. asmens duomenis tvarko tikslingai, nustat5rtais, ai5kiai apibreZtais bei teisetais tikslais,

ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu bfrdu;

6.3. asmens duomenis tvarko taip, kad jie butq tikslus, prireikus atnaujinami; imamasi visq
pagristq priemoniq uZtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nera tikslfis, atsiZvelgiant i jq
tvarkymo tikslus, butq nedelsiant i5taisomi, i5trinami arba sustabdomas jq tvarkymas;

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

6.5. asmens duomenis saugo tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg b[tq galima

nustatlrti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.
6.6. asmens duomenis tvarko tokiu budu, kad taikant atitinkamas technines ar

organizacines priemones bUtq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug4

nuo duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo l{ nuo netydinio praradimo,

sunaikinimo ar sugadinimo. ' 'i

III SI(YRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI

7.Asmens duomenys lstdgac tvarl(omiも iais tikslais:

7.1.pretendentll i lstdgos darbuotaus asinens duolmenyS(Lietuvos Rcspublikos pilieこ io

paso arba asmcns tapttybos kO■ 01es numeris,isdavimO dtta,galiOjimo dtta,dokume■ l iSdavusi

iStaiga,dOkumentu regiStraC10S data ir numCriS,aSmenS VardaS(Vardai),pⅣ ardё OⅣ ardё S),

aslnens kOdas,ginlin10 dtta,pilietybe,tautybe,paraも as,gyvenainosi6s victos adresas,telefono

rygio nurneris, elcktroninio paSto adrcsas, nuotrauka, gyvcn」 ηlo ir veiklos apraSyn■ as,duonlcnys

apie igSilaVinima ir kValiikaC巧 1,SpeCialれ kttCgOttЧ ttmCnS duOmCnyS,SuS19 Su teiSmmu,asmens
sveiktta,ddyvavimu politinれ pa■尋Ч vciklde,paeigOS,lh通aS prCtendudama;inお mlaC」 a apie

StttuOteS;paSkatinimuS ir apdOVanOjimuS;inお 1■n"」 a apie tamybheS nuObaudaS)"arkOmi

pretendemЧ  kOnkWSO(atrankOS)OrganiZaVimO, VidauS admiiStraVimO OCrSOna10 VddymO,
餞 StVedybOS甘 霞 kymO)tikSlu;                   `              ・:

7.2.Istaigqe esam■ ir buvusれ darbuotqЧ ぉmens duomenys(Liebvos Rcspublikos pilieこ io

paso ttba asmens tapttybё s koicles numeris,壼 davimo dtta,gdiaimo data,dokume・l iSdavusi

iStaiga,dOkumentu rCgiStraC」 OS data ir numeriS;aSmenS Vttd器 (Vttdai),pⅣ ardё OaVardes);
asmcns kOdぉ ,ghnimO data,pilietybe,tauサ bo,nuOtrauka,pttaも as,deklaruOtOs gyvcnamOsiOs

VietOS adreSaS,ねktinё S gyVenamOSiOS VietOS adrCSaS,teleお n07SiO numettS(nam■ ■ aSmeni五〇

mObiliOj0 7も iO),elektOni五 〇 pぶtO adrCSお ,試SiSkdtOmOSiOS SoSkdtOS numeriS,aSmenS SOCidiniO

draudimO numeris,karO p五 ev01e,gyvcnimO ir veiHOs aprttymぉ ,specidiЧ  kategOtt■ aSmenS

duomenys,sus19 su sveikat teistumu,ikiteisminio tyrimo pr“ aimu;、eimine padetis,pareigos,

duomcnys apie priemim4 0erkeliml)i pareigaS,atlCidima iさ parei製,d●OmenyS ttiC ttSilⅣ inima

ir kVali■ kaClJl,darbO StttQ;duOmCwS aplC mOけ moSi,duOmewS叩 lq atOStOgaS,duOmewS aple
‐darbO uttmOLSti, paSalpaS,i」 Orm"巧 a apiC dttbtQ darb0 1激 れ ,duOmenyS apiC atSkiro darbO
gra■kQ;i」 OrmaC」a apie Skatinim∬ ir nuObaudaS,dttbO pareigtl paZeidimuS;inお Ш

“

la apie

i」



,,
ii

atliktus darbus ir uZduotis, duomenys apie darbuotojq veiklos

,,l,

vertinim4, dalyvavimu politiniq
partrjq, profsEjungos veikloje, dokumentq registracijos data ir numeris, i5eitines i5mokos,
kompensacijos, informacija, susijusi su asmens atleidimu i5 pareigq uZ SiurkStq darbo pareigq
paleidimq, profesines etikos paleidimq, 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 tvarlqrti [staig4 ipareigoja istatymai ir kiti
teises aktai) tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, personalo dokumentq rengimui,
dokumentq valdymui, komunikacijai su darbuotojais, steigejui ii Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministerijai reikalingq ataskaitq rengimui, materialiniq ir finansiniq i5tekliq naudojimo,
tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti, pedagogrl duomenq bazei tvarkl.ti, archyvavimo) tikslais.

7 .3.lstuga gali tvarkyti tik tuos kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus,
asmens duomenis, kurie susijg su Sio asmens kvalifikacija, profesiniais gebejimais ir dalykinemis
savybemi s, i5 skyrus i statymuo se nurodyus atvej us.

7.4. lstaiga 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 brltini patikrinti, ar asmuo
atitinka istatymuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti arba darbams dirbti.

7.5. [staiga gali rinkti kandidato, pretenduojandio eiti phreigas'arba dirbti darbus, asmens
duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebejimais ir dalykinemis savybemis, i5 buvusio
darbdavio prie5 tai informavgs kandidat4, o i5 esamo darbdavio - tik kandidato sutikimu.

7.6. Asmenq, pateikusiq [staigai skundq pra5ym4 ar prane5im4, asmens duomenys (vardas,
pavarde, asmens kodas, adresas, telefono rySio, elektroninio pa5to adresas, para5as, skundo, pra5yrno
ar prane5imo data ir numeris (registravimo [staigoje data ir numoiis), skunde, praiyme ar prane5ime
nurodya informacija (iskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, pra^5ymo ar pranesimo
nagrinejimo reztiltatas, fstaigos atsakymo datav numeris, skundo, pra5ymo ar prane5imo nagrinejimo
metu gauta informacija) tvarkomi skundq, praiymq ar prane5imq nagrinejimo ir vidaus
administravimo (dokumentq rengimo, tvarkSrmo ir archyvavimo) tikslais;

7.7. Asmens duomenys fstaigoje renkami tik teises aktq nustatytatvarka,juos gaunant
tiesiogiai i5 duomenq subjekto. , 1,

7.8. fstaiga teikia jos tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims, pagal pra5ym4
(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
kiq teises aktq nustat5rtais atvejais ir tvarka:

7.8.1. asmenq, pateikusiq [staigai skund6 pra5ym4 ar pranesimE, asmens duomenys skundo,
praiymo ar prane5imo nagrinejimo tikslu - juridiniams ir fiziniams asmenims, kai Siuose
dokumentuose yra asmens duomenq - juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik su dar,buotojo
sutikimu;

7.8.2. asmenq, pateikusiq {staigai skund6 pra5ym4 ar prane5im4, ir duomenq valdytojq
(fiziniq asmenq) asmens duomenys gin6o del {staigos priimto sprendimo teisetumo nagrinejimo tikslu
-teismams;
7.8.3. fstaigos darbuotojq asmens duomenys: socialinio draudimo mokesdio administravimo tikslu -
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialings apsaugos ir darbo ministerijos,
mokesdiq administravimo tikslu - Valstybinei mokesdiq inspekcd6i prie Lietuvos Respublikos finansq
ministerijos, darbo uZmokesdio tikslu - Kauno Bf ,,BiudZetihiq istaigq buhalterine apskaita",
informacijai apie pedagogus ivesti, saugoti, ieskoti ir ataskaitoms parengti tikslu - Pedagogq
registras, itariamqjq, kaltinamqjq ir nuteistqjq registro duomenq tikslu - Informatikos ir rySiq
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministerij os ;

7.8.4. kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti fstaig4 ipareigoja
istatymai ar kiti teises aktai.



IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENV VALDYTOJO PAREIGOS

8. {staigoje tvarkomq asmens duomenq valdltoja yra i{urrro Simono Daukanto
progimnazija, kuri:

8.1. uZtikrina duomenq subjekto teisiq igyvendinim4 ir vykdo teises aktuose,
reglamentuojandiuose asmens duomenq tvarkym4, nustatytas asmens duomenq valdytojo pareigas;

8.2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uZ asmens duomenq tvarkym4 [staigoje;
8.3. rengia asmens duomenq apsaugq ir tvarkym4 reglamentuojandius teises aktus, ne

rediau kaip kart4 per dvejus metus perZiflri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;
8.4. ne rediau kaip kartq per dvejus metus atlieka asmens duomenq tvarkymo rizikos

vertinim4, parengia ataskait4 ir prireikus imasi priemoniq rizikai palalinti arba sumaZinti;
8.5. organizuoja darbuotojq, atsakingq uZ asmens duomenq tvarkym4, mokym4 ir

kvalifikacijos tobulinimq asmens duomenq teisines apsaugos srityje.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI ASMENS DUOMENU TVARKYMO REIKALAVIMAI

9. fstaiga igyvendina Taisyklese nurodyas organizacirres ir technines asmens duomenq
saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atpitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo,taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

10. Asmens duomenq subjektas apie pasikeitusius jo asmens duomenis ne veliau kaip kit4
administracijos darbo dien4 privalo ra5tu informuoti fstaig4. Remiantis duomenq subjekto
ra5ytiniu prane5imu, esantys duomenys patikslinami. Pranesimas apie pasikeitusius asmens
duomenis dedamas i asmens byl4.

11. Keidiantis asmens duomenis (dokumentus, kuriuose yrq asmens duomenys, ar jq
kopijas) tvarkantiems {staigos darbuotojams, asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens
duomenys, ar jq kopijos) naujai priimtiems ir asmens duomenis,tvarkyti paskiniems darbuotojams
perduodami perdavimo aktu.

12. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens .duomenys, ar j\ kopijos)
saugomi tam skirtose patalpose (rakinamose spintose, seifuose ar pan.). Asmens duomenys
(dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jrl kopijos) negali buti 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 bUti i5trinti nedelsiant nuo jq
panaudojimo ir (ar) perkelimo i saugojimo vietas, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas.

14. Asmens duomenq (dokumentq, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq koprjq)
saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Kauno Simono Daukanto progimnazijos 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 (raStines administratoriui), kuris {staigoje atsakingas tZ dokumentq naikinim4 ir
asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) sunaikinami.

15. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ir jq kopijos turi bflti sunaikinti taip,
kad jq nebrltq galima atkurti ir atpaZinti turinio.

16. Kompiuteriuose, kuriuose yra saugomi asmens duolnenys, turi bflti naudojamalekrano
uZsklanda su slaptaZodZiu. Darbuotojai prieigos prie asmens driomenq plaptaZodZiais turi naudotis
asmeni5kai ir neatskleisti jq tretiesiems asmenims.
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VI SI(YRIUS        .
REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS,TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS

17. Prieiga prie asmens duomenq gali btrti suteikta tik tiems darbuotojams, kurie

atsakingi uZ asmens duomenq tvarkym4 arba, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jq
flrnkcijoms vykdyti.

18. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, k"iems ttlihi darbuotojams

yra suteiklos 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, Reglamente (ES) 20161679, Siose Taisyklese ir
kituose teises aktuose;

I9.2. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens

duomenimis susijusi4 informacij4, su kwia jie susipaZino vykdydami savo funkcijas, nebent tokia
informacija brltq vie5a pagal galiojandiq teises aktq reikalavimus (pareiga saugoti asmens

duomenq paslapti galioja ir pasibaigus darbo santykiams [staigoje);
19.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq betrkokiomis priemonemis susipalinti

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

19.4. nedelsiant prane5ti |staigos darbuotojui, vykdandiam asmens duomenq teisines

apsaugos reikalavimq laikymosi [staigoje kontroles funkcijas (DAP pareig[nas), apie bet koki4

itartin4 situacijq, kuri gali kelti gresmg fstaigoje tvarkomq asmens duomenq saugumui. Esant

asmens duomenq apsaugos paZeidimui, {staigos darbuotojas, vykdantig asmens duomenq teisines

apsaugos reikalavimq laikymosi fstaigos kontroles funkcijas, ivertina rizikos veiksnius, paZeidimo

poveikio laipsni, Lalq ir padarinius bei kiekvienu konkrediu atveju teikia pasifilymus fstaigos
direktoriui del priemoniq, reikiamq asmens duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams

paSalinti;
19.5. laikytis kitq Siose Taisyklese ir asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose

teises aktuose nustatytq reikalavimq.
20. [staigos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq

laikymosi {staigoje kontroles funkcijas, darbuotojus, tvarkandius asmens duomenis, pasira5l'tinai

arba kitokiu btidu (turi buti uZtikrintas susipaZinimo irodomumas) supaZindina su Siomis

Taisyklemis.
21. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, privalo pasiraSyti Konfidencialumo

isipareigojim4 (1 priedas). Pasira5ltas isipareigojimas saugomas asmens byloje.
22. Darbuotojai netenka teises tvarkyi duomenq 'subjektq asmens duomenq, kai

pasibaigia darbo santykiai su [staiga arba kai jiems pavedarlla vykdyti su duomenq tvarkymu
nesusij usias funkcij as.

VII SKYRIUS
DUOM[ENv SUBJEKTv 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 vienerius 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 (ES) 2016/679 ki,r+ istatymq, reglamentuojandiq asmens

duomenq tvarkym4, nuostatq:
24.1. jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo

asmens duomenys yra neteisingi, nei5samfs ar netikslfis, ir, ra5tu kreipiasi i fstaig4, fstaiga



nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir i5taiso

neteisingus, neiSsamius,,netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokiq asmens duomenq

tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugoj im4;
24.2.jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo

asmens duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningu, ir kreipiasi i {staig4, fstaiga nedelsdama,

bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenq tvark5rmo

teisetum4, spiningum4 ir nedelsdama sunaikina neteisetai ir nes4Ziningai sukauptus asmens

duomenis ar sustabdo tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus saugojim4;

24.3. [staiga, duomenq subjekto pra5ymu sustabdZiusi jo asmens duomenq tvarkymo

veiksmus, asmens-duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus i5taisyti

ar sunaikinti (duomenq subjeklo pra5ymu arba pasibaigus duomenq saugojimo terminui). Kiti
tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali buti atlidkami tik:

24.3.I. turint tiksl4 irodl.ti aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo

sustabdyti;
24j.z.jei duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau tvarkyti savo asmens duomenis;

24.3.3.jei reikia apsaugoti trediqjq asmenq teises ar teisetus interesus;

24.3.4. fstaiga nedelsdama, ne vdliau kaip per 5 darbo dienas, prane5a duomenq subjektui

apie jo pra5ymu atlikt4 ar neatlikt4 asmens duomenq i5taisym4, sunaikinim4 ar asmens duomenq

tvarkymo veikslnq sustabdymq; 
,

24.3.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jq tvarkymo veiksmai sustabdomi

pagal duomenq subjekto tapatybE ir jo asmens duomenis patvirtinandius dokumentus, gavus

duomenq subjekto raSytini pra5ym4;

24.3.6.jeigu {staiga 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;
24.3.7. {staiga nedelsdama,bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenq

gavejus apie duomenq subjekto pra5ymu i5taisytus ar sunaikintus jo asmens duomenis,

sustabdl'tus asmens duomenq tvarkymo veiksmus.
25. f,staiga, siekdama igyvendinti duomenq subjekto teisg nesutikti, kad bUtq tvarkomi jo

asmens duomenys, kreipiasi i duomenq subjekt4 ra5tu ir nustato termin4, per kuri duomenq

subjektas turi teisg i5reik5ti savo nesutikim4.
26. Jeigu duomenq subjekto nesutikimas yra teisiSkai pagristas, {staiga nedelsdama

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

27. Jeigu duomenq subjektas per fstaigos nustatyt4 tennin4 nepateikia raS1'tinio

prane5imo apie nesutikim4, kad bfltq tvarkomi jo asmens duomenys, laikoma, kad duomenq

subjektas nepasinaudojo savo teise nesutikti, kad bfltq tvarkomi jo asmens duomenys.

28. Duomenq subjekto pra5ymu fstaiga ra5tu pranesa duomenq subjektui apie jo asmens

duomenq tvarkymo veiksmq nutraukim4 ar atsisakym4 nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus,
nurodydama motyvus.

VIII SKYRIUS 
,, 

' 
Ii

PRASYMO DEL DUOMENU SUBJEKTU TEISIU IGYVENDINIMO PATEIKIMAS

29. Duomenq subjektai, siekdami igyvendinti savo teises, [staigai turi pateikti ra5y'tini

pralyrn4 asmeni5kai, pa5tu ar per pasiuntini, ar elekfoniniq rySiq priemondmis.

30. PraSymas turi btti iskaitomas, asmens pasira5y'tas, jame turi bfiti nurodytas duomenq

subjekto vardas, pavarde, gyvenamoji vieta, duomenys ry5iui palaikyti ir informacija apie tai,
koki4 i5 Taisykli\ 2325 punktuose nurodytq teisiq ir kokia apimtimi duomenq subjektas

pageidauj a iglwendinti.
31. Pateikdamas praiymq duomenq subjektas privalo patvirtinti savo tapatybg:
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31.1. pateikdamas ra5ytinl praSymq {staigos darbuotojui, registruojandiam pra5ymq turi
pateikti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4;

31.2. pateikdamas pra5ym4 pa5tu ar per pasiuntini, karfu turi pateikti asmens tapatybg
patvirtinandio dokumento koprj4, patvirtint4 notaro, ar Sio dokumento koprj+ patvirtnt4 kita teises
aktq nustatlrt a tv arka;

31.3. pateikdamas praiym4 elektroniniq rySiq priemonemis, turi pasira5yti ji elektroniniu
para5u.

32. Duomenq subjektas savo teises {staigoje gali igyvendinti pats arbaper atstov4.
33. Jei atstovaujamo duomenq subjekto vardu i fstaig4 kreipiasi asmens atstovas, jis savo

pra5yme turi nurodyti savo vardq, pavardg, gyvenam4jqvietq, duomenis rySiui palaikyti, taip pat
atstovaujamo asmens vardE, pavardg, gyvenam4jqvietq, informacij4 apie tai, koki4 i5 Apra5o 22-
24 punktuose nurodytq duomenq subjekto teisg ir kokia apimtimi pageidaujama igyvendinti, ir
prideti atstovavim4 patvirtinanti dokumentq ar jo koptja. Atstovo pateiktas pra5ymas turi atitikti
Sio Taisykl\29 ir 31 punktq reikalavimus.

IX SKYRIUS
PRASYM[O DEL DUOⅣ 【ENv SUBJEKTu TEISIv IGYVENDINI】嘔O NAGRINEJIM[AS

34. [staiga duomenq subjekto pra5ymo, kuris pateiktas nesilaikant Siq Taisykliq 29-33
punktuose nustatytq reikalavimq, nenagrineja, jeigu {staigos direktorius nenusprendZia kitaip.
Apie atsisakyrno nagrineti pra5ym4 motyvus [staiga ra5tu informuoja praSym4 pateikusi asmeni.

35. Taisykliq reikalavimus atitinkanti pra5ym4 [staiga privalo i5nagrineti ir igyvendinti
duomenr4 subjekto teises, i5skyrus istatymq nustatytus atvejus, kai reikia uZtikrinti:

35.1. vie5qj q,tvarkq,nusikalstamq veikq prevencij4 ar tyrim4;,
35.2- tarnybines ar profesines etikos paZeidimq prevencij4, tyrim4 ir nustatym4;
35.3. duomenq subjekto ar kitq asmeml teisiq ir laisviq apsaugq.,
36. Duomenq subjekto pra5ym4 igyvendinti jo, kaip duomenq subjekto, teises fstaigos

darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq laikymosi fstaigoje
kontroles funkcijas, i5nagrineja ir atsakym4 pateikia ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo
duomenq subj ekto kreipimosi

37. Duomenq subjekto pra5ymas igyvendinti jo, kaip duomeriq subjekto, teises [staigoje
iSnagrinejamas 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 b[du (registruotu lai5ku, asmeni5kai ar elektroniniq
ryliq priemonemis). |staiga, del objektyviq prieZasdiq negaledama pateikti atsakymo duomenq
subjektui jo pasirinktu b[du, atsakym4 pateikia registruotu pa5tu.

38. [staiga, atsisakydama vykdyti duomenq subjekto pra5ym4 igyvendinti jo, kaip
duomenq subjekto, teises, duomenq subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus.

39. Duomenq subjektas gali skqsti {staigos veiksmus (neveikim$, susijusius su duomenq
subjekto teisiq fgyvendinimu, Valstybinei asmens duomenq apsaugos inspekcijai per pagal
Reglamento (ES) 20161679 77 straipsnio 1 dalies nustatytus reikalavimus ir Asmens duomenq
teisinesapsaugosistatymo23straipsnyjenustatytusterminus.

40. Duomenq subj ekto teises |staigoj e igyvendinamos neatlygintinai.
41. [staiga uZtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenq subjektui butq pateikiama

ai5kiai ir suprantamai. i:
42.lstaiga, igyvendindama duomenq subjekto teises, vltrl<rina, kad nebutq paZeista kitq

asmenq teise i privataus gyvenimo neliediamum4.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43.Sios Tdsyklёs atnaⅦ inamos(perZiirimOs,kciёiamas,papildOmas,rengiamos nauり OS)



ne radiau kaip kart4 per metus arba pasikeitus teis6s aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq

tvarkym4.
44. f stai gos darbuotoj ai su Taisyklemis supaZindinami pasira5y'tinai.

45. fstaigos darbuotojai sutikim4 tvarkl'ti jq asmens duomenisisuteikia laisva valia ra5tu,

uZpildydami istaigos parengt4 Sutikimo tvarky,ti asmens duomenis trafareting form4 (2, 3 priedas).

46. Darbuotojai, kurie atsakingi ui. asmens duomenq tvarkym4, arba darbuotojq

atliekamos flrnkcijos sudaro galimybg suZinoti asmens duomenis, privalo vykdyti Siose taisyklese

nustatytus asmens duomenq tvarkymo reikalavimus.
47. [staigos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq

laikymosi {staigoje kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens

duomenq tvarkynno rizikos vertinim4 ir ataskait4 pateikia |staigos direktoriui.
48. Ui. Taisykliq paileidim4 darbuotojams taikoma I-ietuvos Respublikos istatymuose

numatyta atsakomybe.


