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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos [statymo
30 straipsniu ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsniu:

1.Tv i rti nu Asmens duomenq saugojimo politik4ir jos þyvendinimo priemoniq
tvarkos apraS4 (pridedama).

2. N ur o d au Kalejimr¿departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis, grieZtai
laikytis asmens duomenq tvarkymQreglamentuojanðiq teises aktq reikalavimq.

3. Ip ar e i g o j u Mokymo centro strukturiniqpadaliniqvadovus uZtikrinti, kad jiems
pavaldüs darbuotojai laikytqsi nustatytq teises aktq reikalavimr¿.

4.Pavedu:
4.1. Bendrojo skyriaus ra5tvedybos inspektorei Miroslavai Suboð 5i [sakymq paskelbti

Mokymo centro darbuotojams, o strukttiriniq padalinir¿ vadovus su Siuo [sakymu supaZindinti
pasira5¡inai;

4.2. Bendrojo skyriaus specialistui Algirdui Narkeviöiui 5[ isakym4 paskelbti Mokymo
centro kursantams ir klausytojams;

4.3. Kompetencijq ugdymo skyriaus profesijos mokytojui Jauniui Stankeviðiui 5i þakyma
paskelbti Mokymo centro intraneto svetaineje.

Kompetencijq ugdymo skyriaus vir5ininkas,
atliekantis direktoriaus funkcijas
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PATVIRTINTA
Kalej imq departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerij os
Mokymo centro direktoriaus
2018 m. kovo J$ d. [sakymu *.t/- l.lü

ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO POLITIKA IRJOS IGWENDINIMO PRIEMONIU
TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Asmens duomenq saugojimo politika ir jos þyvendinimo priemoniq tvarkos apra5as
(toliau - Tvarkos apra5as) reglamentuoja Kalêjimq departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau - Mokymo centras) pataisos pareigunt¿ karjeros
valstybes tarnautojq ir darbuotojq dirbanðiq pagal darbo sutartis, (toliau kartu - darbuotojai), taip
pat Mokymo centro kursantq ir klausytojq (toliau kartu - besimokantys) asmens duomenq rinkimo,
naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojq ir besimokanðiqiq asmens duomenq
tvarkymo tikslus ir priemones, kas ir kokiais tikslais gali susipaZinti su jq asmens duomenimis.

2. Pagrindinês Tvarkos apra5e naudojamos s4vokos:
2.1. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenr¿

subjektu, kurio tapatybè yrc ùinoma arba gali brlti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant
tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui büdingi frzinio, fiziologinio,
psichologinio, ekonominio, kulturinio ar socialinio pobüdZio poùymiai.

2.2.Dtomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi.
2.3. Duomenq tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas:

rinkimas, uZra5ymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas
(papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginês ir (arba) aritmetinés
operacijos, paie5ka, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmq rinkinys.

2.4. Kitos Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos atitinka Asmens duomenq teisines
apsaugos istatyme vartoj amas s4vokas.

3. Tvarkos apraSas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandùio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir del laisvo tokiq duomenr¿ judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB
(Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymo reikalavimais bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

4. Mokymo centras, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Siais principais:
4.1. Asmens duomenys tvarkomi tik teisêtiems ir apibreZtiems tikslams pasiekti.
4.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai, laikantis teises aktq

reikalavimr¿.
4.3. Asmens duomenys tvarkomi taip, kad jie bätq tikslüs, o jiems pasikeitus - nuolat

atnaujinami.
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4.4. Asmens duomenq tvarkymas atliekamas tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga
darbuotojq asmens duomenq tvarkymo tikslams pasiekti.

4.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybE bütq
galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir
tvarkomi.

4.6. Asmens duomenys tvarkomi pagal atitinkam4 veiklq reglamentuojanðiuose teises
aktuose nustatytus aiSkius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo reikalavimus.

5. Asmens duomenys renkami juos gaunant tiesiogiai ið duomenr¿ subjekto, oficialiai
uZklausiant reikaling4 informacij4 tvarkanðiq ir turinðiq teisç j4 teikti subjektq bei teisès aktq
pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupianðiq duomenq baziq registry ir (ar)
informacinir¿ sistemq.

6. Teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka Mokymo centras gali teikti jo tvarkomus
darbuotojq / besimokanðiqjq asmens duomenis tretiesiems asmenims. Asmens duomenys tvarkomi
ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisinês apsaugos [statymu, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo [statymu,
Lietuvos Respublikos gyventojq pajamq mokesõiq [statyrnu, Lietuvos Respublikos valstybes
tarnybos [statymu bei kitais teises aktais.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARIffMO TIKSLAI

7. Mokymo centre asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:
7.1. darbuotojq:
7.1.1. darbo santykiq þyvendinimo, darbo sutarðiq sudar¡rmo, vykdymo ir apskaitos -

tvarkomi Sie duomenys: darbuotojo vardas ir pavarde, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data,
banko s4skaitos, I kurias vedamas darbo uZmokestis, numeris (darbuotojui sutikus), socialinio
draudimo numeris, artimqjq duomenys ir kt.;

7.1.2. Mokymo centro - kaip darbdavio pareigq nustatytq teisês aktuose, tinkamo
vykdymo - tvarkomi ðie duomenys: darbuotojo asmens kodas, informacija apie Seiminç padeti
i5silavinim4 narystç profesinèse s4jungose;

7 .1.3. tinkamos komunikacijos ne darbo metu palaikyrno - darbuotojui sutikus, tvarkomi
Sie duomenys: gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris, asmeninio elektroninio
pa5to adresas;

7.1.4. tinkamq darbo sqlygq uZtikrinimo - darbuotojui sutikus, tvarkoma informacija,
susijusi su jo sveikatos bfüle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbo funkcijoms ir galimybei jas vykd¡i
teisès aktq nustatyta tvarka;

7.2. besimokanõiqjq:
7.2.1. mokymosi santykiq þyvendinimo, mok¡rmosi sutarðiq sudarymo, vykdymo ir

apskaitos - tvarkomi Sie duomenys: asmens vardas ir pavarde, gyvenamosios vietos adresas, gimimo
data, banko s4skaitos, i kuri4vedama stipendija, numeris (besimokanðiajam sutikus), ir kt.;

7.z.2.Mokymo centro kaip mokymo organizatoriaus pareigr¿ nustatytq teises
aktuose, tinkamo vykdymo - tvarkomi Sie duomenys: asmens kodas, informacija apie Seiminç padet[
ir i5silavinim4;

7.2.3.tinkamos komunikacijos ne mokymosi metu palaikymo - besimokanöiajam
sutikus, tvarkomi Sie duomenys: gyvenamosios vietos adresas, kontaktinio telefono numeris,
asmeninio elektroninio pa5to adresas;

7.2.4. tinkamq mokymosi selygq uZtikrinimo - besimokanðiajam sutikus, tvarkoma
informacija, susijusi su jo sveikatos bükle, kuri tiesiogiai daro itak4mokantis.

8. Asmens duomenys yra saugomi tik tokios apimties ir tiek laiko, kiek yra reikalinga
nustatytiems tikslams pasiekti.

:i

:
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IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS

9. Asmens duomenis tvark¡i turi teisç tik tie Mokymo centro direktoriaus [sakymu
paskirti atsakingi darbuotojai, kuriems jie yra bütini vykdant pareigines funkcijas, ir tik tuomet,
kai tai yra bütina atitinkamiems tikslams pasiekti.

10. Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Mokymo centro tvarkomais
asmens duomenimis galintys susipaZinti darbuotojai raðtu isipareigoja saugoti asmens duomenq
paslapti jei ðie asmens duomenys neskirti skelbti viesai, pasira5ydami Konfidencialumo
pasiZadejim4 (1 priedas). Pasira5ytas pasiZadèjimas saugomas darbuotojo asmens byloje.

1 1. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisê tvarkyti darbuotojry'
besimokanðiqjq asmens duomenis, privalo :

I1.1. laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq ir saugumo
reikalavimq;

ll.2.laiklrtis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokiq su asmens
duomenimis susijusi4 informacij4 su kuria jie susipaZino vykdydami savo funkcijas, nebent tokia
informacija bütq viesa pagal galiojanðiq [statymq ar kitq teises aktq nuostatas þareiga saugoti
asmens duomenq paslapt[ galioja taip pat ir perejus dirbti I kitas pareigas, pasibaigus darbo ar
sutartiniams santykiams) ;

11.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sqlygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti
su asmens duomenimis né vienam asmeniui, kuris nêra þaliotas tvark¡i asmens duomenis;

11.4. nedelsdami praneSti Mokymo centro darbuotojui, vykdanðiam asmens duomenq
teisinès apsaugos reikalavimq laikymosi koordinavimo ir kontrolès funkcijas, apie bet koki4 itartin4
situacijq kuri gali kelti grêsmç tvarkomr¿ asmens duomenq saugumui.

12. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti yra suteiktos
teises.

13. Pretendento I pareigas Mokymo centre vardas ir pavarde, asmens kodas, gimimo
data yra surenkami i5 jo pateikto asmens tapatybç patvirtinanðio dokumento (asmens tapatybès
korteles ar paso).

14. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, asmeninis kontaktinis
telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas, i5silavinim4 patvirtinantys dokumentai,
profesinç patirt[ pagrindùiantys dokumentai, kvalifikacijos dokumentr¿ duomenys, kita reikalinga
informacija, darbuotojui sutikus, yra surenkami i5 darbuotojui pateiktos uZpildyti nustatSrtos
formos anketos bei nuskenuotq asmens dokumentq.

15. Darbuotojai I besimokantieji turi ra5tu informuoti asmens duomenq tvarkymo
funkcijas vykdanðius darbuotojus apie pasikeitusius asmens duomenis. Remiantis prane5imu, turimi
duomenys patikslinami.

16. Keiðiantis asmens duomenis tvarkantiems darbuotojams ar jq þaliojimams, asmens
duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) perduodami naujai
priimtiems ar asmens duomenis tvark¡i paskirtiems darbuotojams perdavimo-priêmimo ak¡¡.

17. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos)
laikomi tam skirtose patalpose rakinamose spintose, seifuose ar pan., kompiuteriq standZiuosiuose
diskuose. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) neturi büti
laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teises asmenys nekliudomai galêtq su
jais susipaZinti.

18. Asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys, isakymai, pra5ymai
ir kt.) tekstuose, yra saugomi nustatyt4laik4 vadovaujantis Mokymo centro direktoriaus patvirtintu
dokumentacijos planu. Kiti darbuotojr¿ / besimokanðiqjq ir buvusiq darbuotojq / besimokiusiqiq
asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga Siame Tvarkos apra5e numatytiems
tikslams pasiekti. Kai asmens duomenys nebereikalingi jq tvarkymo tikslams, atsakingi darbuotojai,
tvarkantys asmens duomenis, teises aktr¿ nustatyta tvarka juos sunaikina.
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V SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGUMO UZTIKRINIMAS

19. Mokymo centras, siekdamas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisêto tvarkymo, þyvendina
organizacines ir technines priemones, numatytas Bendruosiuose reikalavimuose organizacinems ir
techninems asmens duomenq saugumo priemonems, patvirtintuose Valstybines duomenq apsaugos
inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkriðio 12 d. isakymu Nr. IT-71(1.12) ,,Dö1 Bendrqjq
reikalavimqorgarizacinêms ir techninems duomenq saugumo priemonems patvirtinimo".

20. Mokymo centras uZtikrina patalp6 kuriose laikomi asmens duomenys, saugum%
tinkam4 technines [rangos i5destym4 ir prieZiür4 prie5gaisrinès saugos taisyklir¿ laikym4si, tinkam4
tinklo valdym4 informacinir¿ sistemr¿ prieZitir4 bei kitr¿ techniniq priemoniq bütinr¿ asmens
duomenq apsaugai uZtikrinti (2 priedas), þyvendinim4.

21. Asmens duomenq tvarkym4 ir apsaugq pagal kompetencijq uZtikrina kiekvienas
Mokymo centro strukturinis padalinys.

22. Mokymo centre asmens duomenys saugomi dokumentq bylose arba kompiuteriq
standZiuosiuose diskuose.

23. Asmens duomenis tvarkantys darbuotojai, siekdami uZkirsti keli4 atsitiktiniam ar
neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
neteisètam tvarkymui, turi tinkamai ir saugiai saugoti dokumentus bei duomenq rinkmenas bei
vengti nereikalingq kopljq darymo. Dokumentai, kuriuose nurodomi asmens duomenys, ir jq kopijos
turi büti sunaikinti taip, kad jr¿ nebütq galima atkurti ir atpaùintijq turinio.

24. Darbuotojai automatiniu budu tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jiems
suteikiama prieigos teise prie atitinkamos informacinès sistemos. Prieiga prie asmens duomenr¿ gali
büti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti. Darbo
santykiams pasibaigus, darbuotojui prieigos prie registrq ir kitqprogramqteisès panaikinamos.

25. Asmens duomenis tvarkantys darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi asmens
duomenys arba i5 kuriq kompiuteriq galima patekti I Mokymo centro informacines sistemas, kuriose
saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose turi naudoti slaptaÈodZius. Siuose kompiuteriuose
taip pat reikia naudoti ekrano uZskland4 su slaptaZodZiu.

26. Kompiuteriuose turi büti nuolat atnaujinama antivirusine programa.
27.Mokymo centre su darbuotojq asmens duomenimis turi teisç susipaùinti tik tie

asmenys, kurie buvo þalioti susipaZinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra bütina Siame
Tvarkos apra5e numatytiems tikslams pasiekti.

28. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbau kad kiek [manoma apribotq
galimybç kitiems asmenims (kitiems Mokymo centro darbuotojams / besimokantiesiems ar kitiems
asmenims) suZinoti tvarkomus asmens duomenis. Si nuostata þyvendinama:

28.1. nepaliekant dokumentq su tvarkomais asmens duomenims ar kompiuterio, kuriuo
naudojantis galima atidaryli rinkmenas su asmens duomenimis, be prieZiüros taip, kad juose esanði4
informacij4 galetq perskaityti darbuotojai, neturintys teises dirbti su asmens duomenimis;

28.2. dokumentus laikant taip, kad jq (ar jq fragmentq) negalètq perskaityti atsitiktiniai
asmenys;

28.3. iei dokumentai, kuriose yra asmens duomenq kitiems darbuotojams, padaliniams,

[staigoms perduodami per asmenis, kurie neturi teises tvarkyti asmens duomenis, arba per pa5t4 ar
kurjeri jie privalo buti perduodami ufülijuotame nepermatomame voke (5i nuostata netaikoma,
jeigu mineti praneËimai iteikiami duomenq subjektams asmeniðkai ir konfidencialiai).

29. Jei darbuotojas ar atsakingas asmuo abejoja [diegtq saugumo priemoniqpatikimumu,
jis turi kreiptis i savo tiesiogini vadovq kad bütr¿ [vertintos turimos saugumo priemonês ir, jei reikia,
þyjamos ir diegiamos papildomos priemonès.

30. Nustaðius asmens duomenr¿ saugumo paZeidimus, Mokymo centras imasi
neatideliotinq priemoniq kad uZkirstq keliqneteisètam asmens duomenq tvarkymui.
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VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SUBJEKTO TEISES

31. Darbuotojr¿/besimokanðiqiq kaip duomenq subjektq teises ir igyvendinimo priemonès:
31.1. åinoti apie savo asmens duomenq tvarkymq. Darbdavys / mokymo organizatorius,

rinkdamas darbuotojo / besimokanðiojo asmens duomenis, privalo informuoti pastarqji kokius
asmens duomenis jis turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu
jie gali büti teikiami ir kokios asmens duomenq nepateikimo pasekmés.

31.2. SusipaÈiîri su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas,
besimokantysis turi teisç kreiptis I Mokymo centro direktorir¿ su pra5ymu pateikti informacij4 apie
tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi, kam jie buvo pateikiami. Atsak¡i
besikreipusiajam privaloma ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo kreipimosi dienos.

31.3. Reikalauti iðtaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabd¡i savo asmens
duomenr¿ tvarkym4 kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisês aktq nustatytq reikalavimq.
Jeigu susipaZinçs su savo asmens duomenimis darbuotojas / besimokantysis nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, nei5samüs ar netikslüs ir del to kreipiasi i Mokymo centrq Mokymo centre
nedelsiant patikrinami asmens duomenys ir, jeigu reikia, i5taisomi, patikslinami ar papildomi. Jeigu
darbuotojas / besimokantysis nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningai
ir dèl to kreipiasi I Mokymo centr4- nedelsiant patikrinamas asmens duomenq tvarkymo teisètumas,
s4Tiningumas ir darbuotojo / besimokanðiojo raSytiniu pra5ymu nedelsiant sunaikinami neteisetai ir
nes@iningai sukaupti asmens duomenys ar sustabdomi tokir¿ asmens duomenq tvarkymo veiksmai,
i5skyrus saugojim4 kol bus iStaisyti neteisingi, netikslüs, papildyti nei5samüs asmens duomenys ar
asmens duomenys bus sunaikinti. Apie atlikt4 asmens duomenq i5taisymq ar sunaikinim4 Mokymo
centras nedel sdamas ra5tu informuoj a darbuotoj 4/ besimokantij i.

31.4. Nesutikti, kad butq tvarkomi jo asmens duomenys. Mokymo centras, ketindamas
tvark¡i asmens duomenis Asmens duomenq teisinès apsaugos [statymo 5 straipsnio I dalies 5 ir
6 punktuose nustatytais atvejais, privalo ra5tu supaZindinti darbuotoj4 / besimokantüi su jo teise
nesutikti, kad bütq tvarkomi jo asmens duomenys. Darbuotojas / besimokantysis turi teisç nesutikti,
kad bütq tvarkomi jo asmens duomenys ir apie tok[ nesutikim4 Mokymo centrui turi prane5ti ra5tu.
Jeigu jo nesutikimas yra teisi5kai pagristas, Mokymo centras privalo nedelsdamas nutraukti asmens
duomenr¿ tvarkymo veiksmus ir apie tai informuoti darbuotoj4/ besimokantiji.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Asmens duomenq tvarkymo
centro direktorius, imdamasis atitinkamu
rekomendacijos).

33. Tvarkos apra5as perZiurimas ir atnaujinamas ne reöiau kaip kart4 per metus arba
pasikeitus teisês aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq tvarkym4.

34. Mokymo centro darbuotojai su Siuo Tvarkos apra5u supaZindinami elektroninemis
priemonemis, o besimokantiesiems 5[ Tvarkos apraS4 paskelbia Bendrojo skyriaus specialistas
(grupes vadovas).

35. Atsakingi asmenys su Siuo Tvarkos apra5u yra supaùindinami pasira5ytinai ir,
atlikdami darbo funkcijas, privalo vadovautis Tvarkos apra5e nustatytais principais.

36. Sio Tvarkos apra5o nuostatq nesilaikymas, atsiZveþiant I pøãidimo sunkumq gali
büti laikomas darbo pareigt¿ paZeidimu, uZ kur[ atsakingiems darbuotojams gali buti taikoma
atsakomybè, numatyta atitinkamuose Lietuvos Respublikos teises aktuose.
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Asmens duomenq saugojimo politikos
ir jos þyvendinimo priemoniq tvarkos
apraSo

I priedas

(KonfTdencialumo pasiäadêjimo forma)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

(d"tÐ

(sudarymo vieta)

AS,
(vardas ir pavarde)

(pareigq pavadinimas)

patvirtinu, kad esu susipaZinçs (usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaì.rgos istatymu ir kitais teises aktais, reglamentuojanðiais asmens duomenq apsaugq ir
pasiZadu:

1. Saugoti asmens duomenq paslapt! vis4 tarnybos (darbo) laik4 ir pasibaigus tarnybos
(darbo) santykiams, jeigu Sie asmens duomenys neskirti skelbti viesai.

2. Asmens duomenis tvarkyi tik teisetais tikslais.
3. Asmens duomenis tvarkyti tiksliai ir, jeigu reikia, nuolat atnaujinti, i5taisyti ar papildyti

netikslius ar nei5samius duomenis ir (ar) sustabdyti tokiq asmens duomenq tvarkym4.
4. Asmens duomenis tvark¡i tik tokios apimties, kuri bütina jiems tvarþrti ir vykdomai

tunkcijai atlikti.
5. Asmens duomenis tvarkyti taip, kad duomenr¿ subjektq tapatybç bütq galima nustatyti ne

ilgiau negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo tvarkomi, þyvendinti, veliau
Siuos duomenis sunaikinti.

6. [gyvendinti teises aktU reglamentuojanðiq asmens duomenq apsaug% nuostatas,
numatanðias, kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteisèto tvarkymo ar atskleidimo.

7. Teises aktq nustatylatvarka uZtikrinti duomenq subjekto teisiq þyvendinim4.
8. Laikytis kitq teisês akt6 reglamentuojanðir¿ asmens duomenq tvarkym4 ir apsaugq

reikalavimu.

þareigq pavadinimas) (para5as) (vardas ir pavardé)

Bendlpjo skytiaus specialistè
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Asmens duomenq saugojimo politikos
ir jos þyvendinimo priemoniq tvarkos
apra5o
2 priedas

PRIEMONIU ASMENS DUOMEI.I{U APSAUGAI UZTMNTNU
S4RASAS

Eit.
Nr.

Asmens duomenq* tvarþmo ir
saugoiimo rizika Priemonès

I Neteisèta fizinë prieiga prie
kompiuterinès [rangos

I l. patalpos rakinamos

1.2. veikia asmenr¿ iejimo i Mokymo centro teritorijq
kontroles sistema (fizinè ir elektroniné)

2 Neteisèti programinês irangos
vartotojai

2.1. uù, programines [rangos administravim4 atsakingas
Mokymo centro direktoriaus [sakymu paskirtas
administratorius

2.2. visi veiksmai su programine iranga atliekami su
administratoriaus Zinia

a
J Neteisètas vartotojq prisijungimas

prie tinklo
3.1. vidinis tinklas apsaugotas ugniasiene

3.2. kontroliuojamas darbuotojq prisijungimas prie vidinio
tinklo

3.3. kontroliuoj amas treðiqj q Saliq vartotoj q prisij ungimas

3.5. Sifruojami saugomi duomenys

4 Programines [rangos klaidos 4. 1. naudojama sertifikuota programine [ranga

4.2. programinè iranga atnaujinama periodi5kai pagal
sisteminius nustatymus

5 PiktavaliSkos programos 5. 1 . tarnybinese stotyse [diegtos antivirusinès programos

5.3. darbuotojai informuojami, kaip elgtis piktavali5kq
programr¿ antplüdZio atveju

6 Neteisètos programines [rangos
naudojimas

6.1. naudojama tik teiseta programinè iranga

6.2. nuolat atliekama darbo stotyse naudojamos
programinès [rangos kontrolé

6.3. darbuotojams nesuteiktos teises patiems diegti
programinç irang4

7 Vartotojq klaidos 7.1. darbuotojai mokomi dirbti su programine iranga

7.2. daromos atsargines duomenq kopijos

I Duomenq perdavimo tinklo [rangos
gedimai

8.1. franga priZiürima pagal gamintojo rekomendacijas

8.2. prieZiürq ir gedimq Salinim4 atlieka kvalifikuoti
specialistai

8.3. stebima duomenq perdavimo tinklo bukle



EiI.
Nr.

Asmens duomenq* tvarþmo ir
saugojimo rizika Priemonés

9 Kompiuteriq techninés [rangos
eedimai

9. I . [ranga priZiärima pagal gamintojo rekomendacijas

9.2. prieZiur4 ir gedimq Salinimq atlieka kvalifikuoti
specialistai

9.3. darbui naudojami irenginiai (kopijavimo aparatai,
spausdintuvai, kompiuteriai ir kt.) turi pakaitinius
[renginius sandelyje

9.4. darbo procesui naudojamos techninès [rangos
(kopijavimo aparutai, spausdintuvai, kompiuteriai ir kt.)
technine bUklê nuolat stebima

r0 UZliejimas vandeniu 10.1. tinkamai suplanuotos ir irengtos svarbiausios
kompiuterinés [rangos laikymo patalpos

10.2. irengta vandens nutekejimo sistema

ll Ugnis 10.1 pastatuose yra ugnies gesintuvq

10.2. patalpose [rengti dümr¿ ir karððio davikliai
T2 Elektros srovès tiekimo sutrikimai 12.1. kompiuterinei [rangai skirti nenutrükstamo

maitinimo Saltiniai (UPS)

12.2. periodi5kai atliekamas elektros tinklo [renginiq
eksploatavimo ir techninés bükles patikra (ESO)

13 Maitinimo ir ry5io linijq gedimai I 4. 1 . kabeliai vra izoliaciniuose vamzdZiuose

14.2. elektros ir duomenr¿ kabeliai saugiai atskirti

*Asmens duomenimis laikoma:
. vardas
o pavardè
. asmens kodas
. parasas
. pir5tq atspaudai
. veido atvaizdas
o glvenamosios vietos adresas
. ankstesnis gyvenamosios vietos adresas
o automobilio numeris
. mamos mergautiné pavarde
. darbovietéspavadinimas
. telefono numeris
. elektroninio pa5to adresas
. banko s4skaitos numeris
. mokèjimo korteliq duomenys
. informacija, susijusi su asmens religiniais [sitikinimais. informacija, susijusi su asmens sveikata
o personâlinio kompiuterio duomenys
. IP adresas
. artimr¿ir{ vardai ir pavardes
o mirusiU artimqiq duomenys
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