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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO 
MINISTERIJOS MOKYMO CENTRO ASMENS DUOMENŲ  

TVARKYMO POLITIKA 
 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šios Politikos paskirtis – nustatyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos Mokymo centro (toliau – Mokymo centras) duomenų subjektų teisių 
įgyvendinimo  tvarką ir duomenų apsaugos technines bei organizacines priemones siekiant 
įgyvendinti atskaitomybės principą.  

2. Mokymo centras yra biudžetinė įstaiga, kodas 188730135, buveinės adresas Subačiaus 
g. 21, LT-01300 Vilnius.  

3. Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679). Ši Politika taikoma kartu su Reglamentu (ES) 
2016/679 ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais. 

4.  Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos 
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės 
aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, vartojamas sąvokas.  

5. Politika privalo vadovautis visi Mokymo centro darbuotojai, kursantai, praktiką 
atliekantys studentai ir kitais pagrindais atliekantys funkcijas ar vykdantys veiklą asmenys, kurie 
tvarko Mokymo centre esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, bei kiti 
asmenys. 
 

II. SKYRIUS  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR JŲ  

PAGRINDU TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 
 

6. Asmens duomenų tvarkymo Mokymo centre tikslai ir tvarkomi asmens duomenys: 
6.1. personalo valdymo vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos 

tvarkymo) tikslu tvarkomi: 
6.1.1. esamų ir buvusių darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pataisos pareigūnų, 

pataisos pareigūnų, išėjusių į pensiją, taip pat esamų ir buvusių valstybės tarnautojų, (toliau – 
darbuotojai) asmenų atliekančių studento praktinį mokymą asmens duomenys, taip pat esamų ir 
buvusių darbuotojų pateiktose privačių interesų deklaracijose nurodyti sutuoktinio asmens 
duomenys, kitų fizinių asmenų asmens duomenys; 

6.1.2. pretendentų į Mokymo centro darbuotojų pareigas asmens duomenys;  
6.2. besimokančiųjų Mokymo centre administravimo tikslais tvarkomi asmens duomenys: 
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6.2.1. kursantų asmens duomenys; 
6.2.2. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų keliančių kvalifikaciją darbuotojų 

duomenys. 
6.3. Vidaus administravimo (sutarčių vykdymo ir atsiskaitymo) tikslu tvarkomi fizinių 

asmenų, su Mokymo centru sudariusių prekių, paslaugų ar darbų viešojo pirkimo sutartis, asmens 
duomenys, o juridinių asmenų – jų darbuotojų, nurodytų sutartyse, asmens duomenys.  

6.4. Viešųjų pirkimų tikslu tvarkomi tiekėjų pateiktuose pasiūlymuose nurodyti asmens 
duomenys.  

6.5. Viešosios tvarkos, Mokymo centro darbuotojų ir kitų asmenų, kurie lankosi Mokymo 
centre, bei jų ir Mokymo centro turto saugumo užtikrinimo tikslu tvarkomi vaizdo duomenys.  

6.6. Duomenų ir informacijos apsaugos nuo neleistinos prieigos, Mokymo centro 
darbuotojų, Mokymo centro turto saugumo užtikrinimo tikslu vykdoma Mokymo centro darbuotojų 
bei kitų, į Mokymo centrą atvykstančių asmenų, įeigos kontrolė ir tvarkomi Mokymo centro 
darbuotojų ir į Mokymo centrą atvykstančių asmenų asmens duomenys. 

6.7. Pataisos pareigūno, Kalėjimų departamento ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojo 
profesijos viešinimo, Mokymo centro istorinių tyrimų tikslais tvarkomi duomenų subjektų vaizdo 
duomenys. 

6.8. Ginčų nagrinėjimo teismuose ir ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose tikslu 
tvarkomi asmens duomenys.  

6.9. Nagrinėjant asmenų, pateikusių Mokymo centrui skundą ar prašymą, asmens 
duomenys.  

7. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Mokymo centras gali teikti jo tvarkomus 
darbuotojų / besimokančiųjų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenis tretiesiems asmenims. 
 

III. SKYRIUS 

DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI 
 

8. Mokymo centras, kaip tai numatytą Reglamento (ES) 2016/679 30 straipsnyje, tvarko 
asmens duomenų veiklos įrašus. 

9. Atsižvelgiant į vaidmenį tvarkant asmens duomenis, Mokymo centras vienu metu yra 
duomenų valdytojas, kitu – duomenų tvarkytojas. 

10. Kai Mokymo centras tvarko asmens duomenis keliais tikslais ir asmens duomenų 
tvarkymas šiais tikslais yra skirtingas, kiekvienam asmens duomenų tvarkymo tikslui vykdyti 
tvarkomas atskiras duomenų tvarkymo veiklos įrašas.  

11. Kai pasikeičia asmens duomenų tvarkymo veiksmai ar kita informacija, susijusi su 
asmens duomenų tvarkymu, duomenų tvarkymo veiklos įrašuose esanti informacija atnaujinama.  

12. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai tvarkomi raštu, įskaitant elektronine forma (1 
priedas). 

13. Duomenų tvarkymo veiklos įrašai viešai neskelbiami.  
14. Atsakingas už Mokymo centro veiklos įrašų tvarkymą yra duomenų apsaugos 

pareigūnas. Mokymo centro darbuotojai tvarkantys duomenų subjektų duomenis tiekia visus 
reikalingus duomenis veiklos įrašams pildyti duomenų apsaugos pareigūnui. 

15. Mokymo centras užtikrina duomenų tvarkymo veiklos įrašų pakeitimų atsekamumą. 
16. Mokymo centras turi pateikti įrašus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, gavęs 

jos prašymą, pavyzdžiui, priežiūros institucijai atliekant prevencinį tyrimą ir (ar) tikrinimą, 
nagrinėjant duomenų subjekto prašymą ar pan. 
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IV. SKYRIUS 
PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR TVARKYMO, 

REIKALAVIMAI 
 

17. Asmens duomenys Mokymo centre renkami ir tvarkomi vadovaujantis Reglamento 
(ES) 2016/679 5 straipsnyje nustatytais atskaitomybės principais, 6 straipsnio 1 dalyje nustatytomis 
teisėtumo sąlygomis bei specialiųjų kategorijų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis 9 
straipsnyje nustatytų reikalavimų, tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant: 

17.1. iš įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytų subjektų, turinčių pareigą teikti 
tokius duomenis; 

17.2. tiesiogiai iš duomenų subjekto; 
17.3. oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti 

subjektų; 
17.4. sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių 

duomenų bazių, registrų ir informacinių sistemų pagal duomenų teikimo sutartis ar vienkartinius 
prašymus. 

18. Atskirų grupių asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir teisėto tvarkymo sąlygos 
nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, Mokymo centro 
direktoriaus įsakymais patvirtintais tvarkos aprašais, Kokybės vadybos procedūromis ir šia Politika. 

19. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Mokymų centre 
tvarkomais asmens duomenimis galintys susipažinti darbuotojai turi pasirašyti nustatytos formos 
Įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį (2 priedas), kuris saugomas darbuotojo asmens 
byloje. 

20. Sistemoms, naudojamoms tvarkant asmens duomenis nustatoma prieigos kontrolė. 
Asmens duomenis tvarkyti turi teisę tik tie Mokymo centro direktoriaus įsakymu paskirti atsakingi 
darbuotojai, kuriems jie yra būtini vykdant pareigines funkcijas, ir tik tuomet, kai tai yra būtina 
atitinkamiems tikslams pasiekti. Kontrolė grindžiama principu „būtina žinoti“, t. y. kiekvienam 
vaidmeniui ar naudotojui suteikiamas tik toks asmens duomenų prieinamumo lygis, kuris yra 
būtinas jo užduotims atlikti. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojui prieigos prie registrų ir kitų 
programų teisės panaikinamos.  

21. Vengiama naudoti bendras naudotojų paskyras. Vietose, kur bendra naudotojų paskyra 
yra būtina, užtikrinama, kad visi bendros paskyros naudotojai turi tokias pat teises ir pareigas. 
Minimalus reikalavimas naudotojui prisijungti prie IT sistemos – naudotojo prisijungimo vardas ir 
slaptažodis. Šis reikalavimas glaudžiai susijęs su duomenų kiekio mažinimo principu (Reglamento 
(ES) 2016/679 5 straipsnio 1 dalies c punktas).  

22. Jei dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, duomenų pasikeitimo tikslais 
patalpinami Mokymo centro serverio bendro naudojimo skaitmeninėse bylose, šios bylos 
apsaugomos slaptažodžiais ir prieiga prie šių bylų suteikiama (perduodamas slaptažodis) tik tiems 
darbuotojams, kuriems jie yra būtini vykdant pareigines funkcijas, ir tik tuomet, kai tai yra būtina 
atitinkamiems tikslams pasiekti. 

23. Visi darbuotojai supažindinami su asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo rizika 
Mokymo centre ir šios rizikos mažinimo priemonėmis (3 priedas), bei mokomi dėl atitinkamų 
duomenų apsaugos reikalavimų ir teisinių įsipareigojimų rengiant reguliarius mokymus, 
informavimo renginius ar instruktažus. Mokymų dažnumas: kartą per metus. 
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V. SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ TVARKANČIŲ ASMENS DUOMENIS PAREIGOS 
 

24. Darbuotojas, tvarkantis duomenų subjektų asmens duomenis, privalo: 
24.1. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens 

duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo funkcijas, nebent tokia 
informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti 
asmens duomenų paslaptį galioja ir perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus valstybės tarnybos ar 
darbo santykiams Mokymų centre; 

24.2. asmens duomenis rinkti apibrėžtais ir teisėtais tikslais – tiek, kiek privalo kaupti ir 
saugoti asmens duomenis, įgyvendindamas teisės aktuose nustatytas savo prievoles, ir tvarkyti su 
šiais tikslais suderintais būdais;  

24.3. renkant ir tvarkant asmens duomenis, laikytis tikslingumo teisėtumo ir 
proporcingumo principų, nereikalauti pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi ir nekaupiami, juos 
nuolat atnaujinti, netikslius ar neišsamius duomenis ištaisyti, papildyti, arba sustabdyti jų tvarkymą; 

24.4. asmens duomenis saugoti ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai 
asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, juos sunaikinti taip, kad jų nebūtų galima 
atkurti ir atpažinti jų turinio, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti 
archyvui; 

24.5. užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, 
atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti dokumentus, duomenų 
rinkmenas bei duomenų bazėse saugomus duomenis ir vengti nereikalingų kopijų darymo; 

24.6. kylant abejonių dėl įdiegtų saugumo priemonių patikimumo, kreiptis į savo tiesioginį 
vadovą ar duomenų apsaugos pareigūną, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, jei 
reikia, įgyjamos ir diegiamos papildomos priemonės; 

24.7. kompiuteriuose, kuriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių 
galima patekti į Mokymo centro informacines sistemas, kuriose saugomi asmens duomenys, naudoti 
slaptažodžius ir ekrano užsklandą su slaptažodžiu; 

24.8. prieigos prie asmens duomenų slaptažodžiais naudotis asmeniškai ir neatskleisti jų 
tretiesiems asmenims.  

24.9. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su 
asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų; 

24.10. nepalikti dokumentų su tvarkomais asmens duomenims ar kompiuterio, kuriuo 
naudojantis galima atidaryti rinkmenas su asmens duomenimis, be priežiūros taip, kad juose esančią 
informaciją galėtų perskaityti darbuotojai, neturintys teisės dirbti su asmens duomenimis; 

24.11. dokumentus laikyti taip, kad jų (ar jų fragmentų) negalėtų perskaityti atsitiktiniai 
asmenys; 

24.12. perduoti dokumentus, kuriuose yra asmens duomenų, kitiems darbuotojams, 
padaliniams, įstaigoms per asmenis, kurie neturi teisės tvarkyti asmens duomenis, arba per paštą ar 
kurjerį, užklijuotame nepermatomame voke (ši nuostata netaikoma, jeigu minėti pranešimai 
įteikiami duomenų subjektams asmeniškai ir konfidencialiai); 

24.13. nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir duomenų apsaugos pareigūnui apie bet 
kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Mokymų centre tvarkomų asmens duomenų 
saugumui; 

24.14. domėtis asmens duomenų apsaugos aktualijomis ir problemomis, kelti asmens 
duomenų teisinės apsaugos kvalifikaciją; 
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24.15. laikytis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų 
reikalavimų. 
 

VI. SKYRIUS  
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

 
25. Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Mokymo centre. 

Informacija apie Mokymo centre atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, 
nurodytą Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama: 

25.1. Mokymo centro interneto svetainėje;  
25.2. informacinio pobūdžio lentelėse ir (arba) lipdukuose apie vaizdo stebėjimą prie 

Mokymo centro centrinio įėjimo, teritorijoje ir patalpose;  
25.3. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas 

kreipiasi į Mokymo centrą. 
26. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. 

Mokymo centras, gavęs duomenų subjekto prašymą įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens 
duomenimis, turi pateikti: 

26.1. informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;  
26.2. su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 

2016/679 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi;  
26.3. tvarkomų asmens duomenų kopiją. 
27. Teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis: 
27.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi 

teisę reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs 
papildyti.  

27.2. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar 
neišsamūs, Mokymo centras gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus.  

27.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto 
prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Mokymo centras šiuos duomenų gavėjus apie tai 
informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų 
subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus.   

28. Teisę reikalauti ištrinti („teisė būti pamirštam“) savo asmens duomenis.  
28.1. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) 

įgyvendinama Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.  
28.2. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto 

prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Mokymo centras šiuos duomenų gavėjus apie tai 
informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų 
subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus. 

29. Teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą: 
29.1. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Mokymo 

centras privalo įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą.  
29.2. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo 

panaikinimą duomenų subjektas yra informuojamas.  
29.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal 

duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Mokymo centras šiuos duomenų 
gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. 
Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų 
gavėjus. 
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30. Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu: 
30.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi 

teisę dėl su juo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Mokymo 
centras tvarkytų jo asmens duomenis tais atvejais, kai asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e ir (arba) f punktus. Kai asmens duomenys 
tvarkomi pagal Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktą (tvarkyti duomenis būtina, 
kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė) duomenų subjekto teisė nesutikti 
su asmens duomenų tvarkymu šiuo atveju negali būti įgyvendinama.  

30.2. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks 
tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių 
atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir 
laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius 
reikalavimus.  

31. Teisė į duomenų perkeliamumą:  
31.1. Duomenų subjekto teisę į duomenų perkeliamumą, numatytą Reglamento (ES) 

2016/679 20 straipsnyje, Mokymo centras įgyvendina tik dėl tų asmens duomenų, kurie tvarkomi 
automatizuotomis priemonėmis remiantis duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi, kurios šalis 
yra duomenų subjektas.  

31.2. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų 
atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse 
bylose.  

31.3. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, 
turi nurodyti, ar pageidauja, kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų 
valdytojui.  

31.4. Duomenų subjekto asmens duomenys kitam duomenų valdytojui gali būti persiųsti, 
jei yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui ir 
užtikrinamas saugus elektroninių duomenų ir informacijos perdavimas.  

31.5. Jeigu duomenų subjekto prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo 
patenkinamas, duomenų subjekto asmens duomenis persiunčiant kitam duomenų valdytojui 
Mokymo centras nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus persiųsti duomenų subjekto asmens 
duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų 
valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. Mokymo centras neprisiima 
atsakomybės už persiųstų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų 
valdytojas.  

31.6. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai 
ištrinami. Jeigu duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į Mokymo centrą, kaip duomenų 
valdytoją, dėl teisės reikalauti ištrinti duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo. 
 

VII. SKYRIUS  

PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS 
 

32. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę 
žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis el. paštu 
duomenusauga@kdmc.lt.  

33. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi žodžiu ar prašymas 
pateiktas raštu asmeniškai, duomenų subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši 
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nuostata netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų 
tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.  

34. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą 
paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopija. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas 
kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios 
leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų 
subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 13 ir 14 straipsnius.  

35. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens 
pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti 
kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų 
subjekto teisių įgyvendinimo. 

36. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą.  
37. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus 

kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat 
atstovaujamo asmens vardą, pavardę, bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.  

38. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo 
papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.  

39. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti 
šios Politikos 4 priede nurodytos formos prašymą.  

40. Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir 
naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną.  
Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, 
kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta 
duomenų apsaugos pareigūnui. 
 

 VIII. SKYRIUS  

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO NAGRINĖJIMAS 
 

41. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo 
gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu 
bus vėluojama pateikti informaciją, per nurodytą terminą duomenų subjektas informuojamas apie 
tai nurodant vėlavimo priežastis ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos 
inspekcijai.  

42. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Politikos VII skyriuje nustatytos tvarkos ir 
reikalavimų, jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas, duomenų 
subjektas apie tai informuojamas nurodant priežastis. 

43. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra 
apribotos Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų 
subjektas apie tai informuojamas. 

44. Informacija pagal duomenų subjekto prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama 
valstybine kalba.  

45. Mokymo centro veiksmus ar neveikimą įgyvendinant duomenų subjekto teises 
duomenų subjektas turi teisę skųsti pats arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne 
pelno įstaiga, organizacija ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio 
reikalavimus, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. paštas 
ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt,  taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismui.  
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46. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, 
duomenų subjektas turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į Vilniaus 
miesto apylinkės teismą. 

 

IX. SKYRIUS 
PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ 

 
47. Mokymo cento direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo, sužinojęs apie asmens 

duomenų saugumo pažeidimą, nedelsiant organizuoja pažeidimo tyrimą, kad būtų nustatytas 
pažeidimo pobūdis, tipas (asmens duomenų konfidencialumo, vientisumo ir (arba) prieinamumo 
pažeidimas) aplinkybės, apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, 
skaičius, asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (asmens tapatybę patvirtinantys 
asmens duomenys, specialių kategorijų asmens duomenys, duomenys apie apkaltinamuosius 
nuosprendžius ir nusikalstamas veikas, prisijungimo duomenys ir (arba) asmens identifikaciniai 
numeriai ir kt.) ir apimtis, tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės, pavojus fizinių 
asmenų teisėms ir laisvėms, imasi priemonių pažeidimui pašalinti ir (arba) neigiamoms pažeidimo 
pasekmėms sumažinti bei atlieka atitinkamus veiksmus, numatytus šiame Politikos skyriuje. 

48. Mokymo cento direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad jei 
įmanoma, ne vėliau kaip per 72 valandas nuo sužinojimo apie asmens duomenų saugumo 
pažeidimą, apie tai būtų pranešta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, nebent asmens 
duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu 
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai nepranešama per 72 valandas, pranešime nurodomos 
vėlavimo priežastys. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pateikiamas 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nustatyta tvarka. 

49. Politikos 48 punkte nurodytame pranešime aprašomas asmens duomenų saugumo 
pažeidimo pobūdis, duomenų subjektų kategorijos ir apytikslis skaičius, asmens duomenų įrašų 
kategorijos ir apytikslis skaičius, nurodomas duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio 
asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas), aprašomos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo 
pasekmės bei priemonės, kurių buvo imtasi arba pasiūlyta imtis, kad būtų pašalintas asmens 
duomenų saugumo pažeidimas, taip pat priemonės galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti 
bei kita svarbi su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusi informacija. 

50. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų 
teisėms ir laisvėms (gali būti padarytas kūno sužalojimas, turtinė ar neturtinė žala, gali kilti 
diskriminacija, būti pavogta ar suklastota tapatybė, būti padaryta finansinių nuostolių, pakenkta 
reputacijai, prarastas asmens duomenų, kurie saugomi profesine paslaptimi, konfidencialumas, 
padaryta didelė ekonominė ar socialinė žala, kai duomenų subjektai gali netekti galimybės naudotis 
savo teisėmis ir laisvėmis ar jiems užkertamas kelias kontroliuoti savo asmens duomenis, gali būti 
paviešinti specialių kategorijų, pažeidžiamų fizinių asmenų asmens duomenys ir (ar) asmens 
duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas arba susijusias saugumo 
priemones ir kt.) Mokymo centro direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad apie 
asmens duomenų saugumo pažeidimą nedelsiant būtų pranešta duomenų subjektui: duomenų 
subjektui aiškia ir paprasta kalba aprašomas duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, nurodomas 
duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, 
vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), aprašomos 
tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi arba 
pasiūlyta imtis, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, taip pat priemonės 
galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti bei pagal galimybes atitinkamam fiziniam asmeniui 
skirtos rekomendacijos, kaip sumažinti galimą neigiamą poveikį (pasikeisti prisijungimo 
slaptažodžius neteisėtos prieigos prie asmens duomenų atveju ir kt.). 

51. Apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui pranešti neprivaloma, 
jei: 

51.1. Mokymo centras įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos 
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priemones ir tos priemonės taikytos asmens duomenims, kuriems asmens duomenų saugumo 
pažeidimas turėjo poveikio; 

51.2. iš karto po asmens duomenų saugumo pažeidimo Mokymo centras ėmėsi priemonių, 
kuriomis užtikrinama, kad nebegalėtų kilti didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms; 

51.3. tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų. Tokiu atveju vietoj to apie asmens 
duomenų saugumo pažeidimą paskelbiama viešai arba taikoma panaši priemonė, kuria duomenų 
subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai. 

52. Mokymo centro direktorius ar jo įgaliotas atsakingas asmuo užtikrina, kad būtų 
fiksuojami visi asmens duomenų saugumo pažeidimų atvejai ir kaupiama informacija apie tokių 
pažeidimų priežastis, jų poveikį ir pasekmes, priemones, kurių buvo imtasi, sprendimų dėl 
pranešimo (nepranešimo) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir (ar) duomenų subjektui 
motyvus, vėlavimo pateikti pranešimą priežastis bei kitokio pobūdžio informaciją, kuri leistų 
patikrinti, kaip buvo laikomasi šio Politikos skyriaus nuostatų. Šiame punkte nurodyta informacija 
įrašoma Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnale, kurio pavyzdinė forma nustatyta šios 
Politikos 4 priede. 
 

X. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS 
 

53. Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo ir laikymosi stebėseną ir 
priežiūrą Mokymo centre atsakingas duomenų apsaugos pareigūnas, skiriamas Mokymo centro 
direktoriaus įsakymu. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. +370 5 2718537, el. p. 
duomenusauga@kdmc.lt. Duomenų apsaugos pareigūno duomenys ir informacija apie duomenų 
subjektų asmens duomenų tvarkymą skelbiama Mokymo centro interneto svetainės 
http://www.kaldep.lt/lt/kdmc/pradzios_puslapis.html „Asmens duomenų apsauga“ skiltyje. 
Mokymo centras apie duomenų apsaugos pareigūno paskyrimą praneša Valstybinei duomenų 
apsaugos inspekcijai. 

54. Mokymo centro asmens duomenų pareigūnas atlieka šias užduotis: 
54.1. informuoja duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal Reglamentą 

(ES) 2016/679 ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais 
klausimais; 

54.2. stebi, kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679, kitų Sąjungos arba nacionalinės 
duomenų apsaugos nuostatų ir šios Politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų 
pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei 
mokymą ir susijusius auditus; 

54.3. bendradarbiauja su Asmens duomenų apsaugos inspekcija; 
54.4. atlieka kontaktinio asmens funkcijas Asmens duomenų inspekcijai kreipiantis su 

duomenų tvarkymu susijusiais klausimais ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais. 
55. Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su 

duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, 
aprėptį, kontekstą ir tikslus. 

56. Mokymo centro administracija užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas būtų 
tinkamai ir laiku įtraukiamas į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą, 
bei padeda duomenų apsaugos pareigūnui atlikti 46 punkte nurodytas užduotis suteikdamas toms 
užduotims atlikti būtinus išteklius, taip pat suteikdamas galimybę susipažinti su asmens 
duomenimis, dalyvauti duomenų tvarkymo operacijose ir išlaikyti savo ekspertines žinias. 

57. Mokymo centro administracija užtikrina, kad duomenų apsaugos pareigūnas 
negautų jokių nurodymų dėl 46 punkte nustatytų užduočių vykdymo. Mokymo centro direktorius 
negali jo atleisti arba bausti dėl jam nustatytų užduočių atlikimo. Duomenų apsaugos pareigūnas 
tiesiogiai atsiskaito Mokymo centro direktoriui. 
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XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

58. Mokymo centro darbuotojai su Politika supažindinami pasirašytinai.  
59. Už šios Politikos nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų 

vykdymo kontrolę ir Politikos peržiūrėjimą yra atsakingas Mokymo centro  direktoriaus paskirtas 
duomenų apsaugos pareigūnas, kuris, įvertinęs šios Politikos taikymo praktiką, esant poreikiui, 
inicijuoja šios Politikos pakeitimus. 

60. Už šios Politikos nuostatų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka taikoma tarnybinė 
ir/ ar drausminė atsakomybė. 

__________________ 
 
 
 
 


