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KLAIPED O S LOP SELIO.DAR ZNTI'O,, AT T, ALYNAS "
YAIZDO DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

BENDRtJSJffJST'Aros
I.Yaizdo dLuomenq tvarkymo taisykliq (toliau - Taisykles) tikslas - reglamentuoti vaizd,o
stebejim4, uZtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo (toliau ADTAI), kitq istatymq bei teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaugel,
laikym4si ir igyvendinim4.
2.Yykdant vaizdo stebejim4 vadovaujamasi ADTAI, Bendraisiais reikalavimais
organrzacindms ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems, patvirtintais Valstybines
duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. 1T-71 (1.12) ,,Derl
Bendrqjq reikalavirnq organizacinems ir technindms aslnens duomenq saugumo priemonems
patvirtinimo", (toliau - Bendrieji reikalavimai) ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais asmens
duomenq apsaug?.
3. Taisyklese vaftojamos s4vokos ir trumpiniai:
3.1. Darbuotojo darbo vieta - darbui skirta Lietuvos Respublikos valstybines darbo
inspekcijos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VDD patalpa, kurioje pagal darbo
sutarti dirbantis darbuotojas, atlieka pareigybes apra5yme nustatytas funkcijas;
3.2. Darbuotojai - Klaipedos lop5elio-darLelio ,,AtLalynas" darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.
3.3. Vaizdo stebdjimas - Taisykliq 7 punkte nurodytomis vaizdo stebejimo kameromis
uZfiksuoti ir vaizdo duomenq ira5ymo irenginiuose i5saugoti vaizdo duomenys.
3.4. Vaizdo stebdjimo kamera -vaizdo duomenq iraSymo irenginiai ir vaizdo stebejimo
kameros.
3.5. Prieiga prie vaizdo lrangos fizine prieiga ar prieiga elektroninio rySio
priemonemis, suteikianti asmeniui galimybE keisti, Salinti ar atnaujinti technines vaizdo irangos
komponentes ar programing irangq, nustatyti vaizdo irangos veikimo parametrus;
3.6. Kitos Taisyklese vaftojamos s4vokos atitinka ADTAI vaftojamas s4vokas. Taisyklir4
nuostatos negali plesti ar siaurinti ADTAI taikymo srities bei prie5tarauti ADTA| nustatytiems
asmens duomenq tvarkymo reikalavimams ir kitiems asmens duomenq tvarkym4
reglamentuoj antiems teises aktams.
4. Duomenq valdytojas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,At1aIynas", juridinio asmens kodas
190433988, registracijos adresas PaneveZio g. 3, Klaipreda, LT-92317, duomenq tvarkymas
vykdomas adresu PaneveZio g. 3, Klaipeda,LT-923l7 (toliau - [staiga)
5. {staigos vadovo paskirtas asmuo tvarko vaizdo duomenis.

il

SKYRIUS

VAIZDO STEBEJIMO TIKSLAS IR APIMTIS

6. Yatzdo stebejimo tikslas - uZtikrinti fstaigos lankytojq, svediq, klientq, darbuotojq ir
trediqjq asmem+ saugum4, uZtiklinti lankytojq, svediq, klientq, darbuotojq, fstaigos irlar trediqjr4
asmenq turto apsaug4, vieSosios tvarkos palaikym4.

7. Yaizdo stebejimas vykdomas Klaipedos lop5elio-darLelio ,,Atlalynas" kieme (7 vaizdo
stebejimo kameros) PaneveZio g. 3, Klaipeda.
8. DraudZiama vykdytivaizdo stebejim4 didesneje teritorijoje ar patalpoje nei yra nurodytin
Taisykliq 7 punkte.

9. Yaizdo stebejimo apimtis keidiama tik pakeitus lfaisykles.
DUOMENU

vArrDyroJo rR TvARKV+r?5"-ry#fcrJos, rErsES

rR pARErcos

turi Sias teises:
ir
10.2. rengti priimti vidinius teises aktus, reglamerLtuojandius vaizdo stebejimo vykdym4;
10.3. sprgsti del vaizdo duomenq teikimo;
10.4. paskirti uZ, vaizdo duomenq apsaug4 atsaking4 asmeni ar padalini;
10.5. fgalioti duomenq lvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis;
1 1. [staiga turi Sias pareigas:
11.1. uZtikrinti ADTA{ ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiose asmens duomenq
tvarkymq, nustatytusi asmens duomenq tvarkymo reikalavimus;
11.2. igyverndinti duomenq subjekto teises ADTAI nustatyta tvarka;
11.3. uZtikrinti asmens duomenq saugumQ, igyvendinant tinkamas organizacines ir
1

0.1 . [staigar

technines asmens duomenq saugumo priemones;

11.4. parinkti

tik toki

duomenq tvarkytoj4, kuris garantuotq reikiamas technines ir

organizacines asmens duomenq apsaugos priemones ir uZtikrintq, kad tokiq priemoniq b[tr4
laikomasi bei sudaryti sutartis su duomenq tvarkytojais. Duoti duomenq tvarkytojui nurodymus del
vaizdo duomenq tvarkymo. Zinoti apie ketinamas sudaryti sutartis su pagalbiniais duomenq
tvarkytojais bei duoti i5ankstiniusi ra5ytinius sutikimus del jq paskyrimo;
11.5. prane5ti apie vykdlom4 vaizdo stebejim4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai
(toliau - Inspekcija) Lietuvos Respublikos Vyriausybes (toliau - Vyriausybe) nustatyta tvarka;'
12. [staiga atlieka Sias funkcijas:
12.1. nustarto vaizdo stebejimo tiksl4 ir apimti;
I2.2. or ganizuoja v aizdo stebej imo sistemos diegirno darbus ;
I2.3. suteikia prieigos teises ir igaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;
12.4. analizuoja technoJlogines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenq tvarkymrl
problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebejimo vykdymui uZtikrinti;
12.5. teikia metoding ptagalbq darbuotojams ir duomenq tvarkytojams vaizdo duomerul
tvarkymo klausimair;;
12.6. organizuoja vidirrius darbuotojq mokymus asmens duomenq teisines apsaugos
klausimais;
12.7. vykdo kitas funkcijas, reikalingas igyvendinti Taisykliq 10-11 punktuose nurodytas
duomenq valdytojo tleises ir pareigas.
13. Duornenq tvarkytojas, kuris nera {staigos darbuotojas turi teises numatytas sudarytose
paslaugq sutarlyse.
14. Duomenq tvarkytojas, kuris nera [staigos darbuotojas turi pareigas numatytas
sudarl-tose paslaugq sutarlyse.
15. Duomenq tvarkytojas atlieka Sias funkcijas: stebi varzdq monitoriuose ir esant
poreikiui turi teisg perZitireti ira5us, siekiant Siose Taisyklese numatytq tikslq.

IV SKYRIUS
VAIZDO DUOMENV TEIKIMAS IR DUOMENU GAVEJAI
16. Yaizdo

duomenys tretiesiems asmenims neteikiami.
Yaizdo
duomenysi fstaiga gali buti pateikti ikiteisminio tyrimo istaigai, prokurorui arr
I7.
teismui del jq Zinioie esandiq administraciniq, civiliniq, baudZiamqq bylq, kaip irodymai ar kitais
istatymq nustatytais atvej ais.

V SKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES ASMENS DUOMENU SAUGUMO PRIEMONES
18. UZtiklinamas

antrasis vaizdo duomenq saugumo lygis.

19. Siekiant uZtikrinti vaizdo duomenq

saugumQ igyvendinamos Sios organizacines ir
priemones:
technines asmens duomenq saugumo
19.1. prieitr;a prie asmens duomenq gali btti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens
duomenys yra reikalingi jo funkciLjoms vykdyti;
19.2. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra
suteiktos teises;
19.3. prieigos prie asmens duomenq slaptalodLiai:
19.3.1. suteikiami, keidiami ir saugomi uZtikrinant jq konfidencialum4;
19.3.2. unikalts, sudalyti iS ne maZiau kaip 8 simboliq, nenaudojant asmeninio pobtdZi<r
informacijos;
19.3.3. keiiliami ne redieru kaip kart4 per 2 menesius;
19.3.4. pirmojo prisijwrgimo metu naudotojo privalomai keidiami;
19.4. uLtlkrinama asmens duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio
kompiuterinio tinklo elektroniniq ry5iq priemonemis;
19.5. uZtikrinamas patalpq, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (apribojamas
neigaliotq asmenq pirtekimas i atitinkamas patalpas ir pan.);
19.6. uLtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos
(antivirusiniq programq idiegimas, atnauj inimas ir pan.).

19.7. kontroliuojama prieiga

prie

asmens duomenq tokiomis organizacindmis ir

techninemis asmens duomenq saugumo priemonemis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi
bei teisiq gavimo pastangas;
19.8. nustatomas leistinq nepavykusiq prisijungimq prie programines irangos skaidius;
19.9. fiksuojami Sie prisijungimq prie asmens duomenq ira5ai: prisijungimcr
identifikatorius, data, laikas, trukme, jungimosi rezultatas (sekmingas, nesdkmingas). Sie ira5ai turi
btti saugomi ne trunrpiau kaip 1 rnetus;
19.10. teikiamq asmens duomenq paie5kos uZklausoje nurodomas asmens duomenq
naudojimo tikslas (-ai);
19.11. uZtikrinamas sauLgiq protokolq ir (arba) slaptaLodLitl naudojimas, kai asmens
duomenys perduodarmi iSoriniais duomenq perdavimo tinklais;

19.I2. uZtikrinama asrnens duomenq, esandiq i5orinese duomenq laikmenose irr
elektroniniame pa5te, saugos kontrole ir i5trynimas po jq panaudojimo perkeliant i duomenq bazes irr
pan.;

19.13. regisitruojami asmens duomenq kopijavimo, jei jis daromas, ir atk[rimo jq avarinio
praradimo atveju veiksmai (kada ir kas atliko Siuos veiksmus);
19.14. uZtikrinama, kad informaciniq sistemq testavimas nebutq vykdomas su realiair;
asmens duomenimis, i5skyrus bltinus atvejus, kuriq metu bftq naudojamos organizacines ir
technines asmens duomenq saugurmo priemonds, uZtikrinandios realiq asmens duomenq saugumq;
19.15. uZtikrinamas paterlprl, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (uZtikrinamas
tik igaliotq asmenq patekimas i atitinkamas patalpas ir pan.).
20. Prieigos teisiq ir igaliojimq tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo
tvarka:

20.1. prieigos teises ir igaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir
keidiami fstaigos va<lovo isakymu;
20.2. del prieigos prie vaizdo duomenq suteikimo kreipiasi darbuotojo tiesioginis vadovas;
20.3. uL isakymo del prieigos prie vaizdo duomenq suteikimo ar naikinimo vykdym4
atsakingas [staigos vadovo paskirtas darbuotojas.
20.4. prie\1os teises prie vaizdo duomenq naikinamos pasibaigus lstaigos ir darbuotojcr
darbo santykiams, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenq
nereikalinga, tarp pat nutraukus asmens duomenq tvarkymo sutarti, sudaryt4 su asmens duomenq
tvarkytoju, ar Siai sutardiai nustojus galioti.
2I. Yarz<lo duomenq kopijos daromos i5imtiniais atvejais: esant nusikalstamos veikos
poZymiams, klientq, lankytojq sveikatos sutrikdymo fular sui,alojimo atvejais ir kitais atvejais, kai

reikalinga irodyti rr.lar paneigti tam tikras aplinkybes.
22. Yarzdo duomenys ira5omi ir saugomi 2 (dvi) savaites, pasibaigus Siam terminui
duomenys i5trinami automatiSkai. Jeigu vaizdo ira5q duomenys naudojami kaip irodymai civilineje,
administracineje ar baudZiamojoje byloje ar kitais istatymq nustatytais atvejais fular 2l punkte
nurodyais atvejais, vaizdo duomenys, jq kopijos gali bUti saugomi tiek, kiek reikalinga Siems
duomenq tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant,kai tampa nebereikalingi.

VI

SKYRIUS

vArzDO DUOMENU SAUGUMO pAzErDrMV VALDYMO rR REAGAVTMO 1 SrUOS
PAZEIDIMUS TVARKA

23.

{staig:r

ar

duometrq tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos teisg prie vaizdo

duomenq, pastebejg vaizdo duomenq saugumo paZeidimus (veiksmus ar neveikimq, galindius sukelti
ar sukeliandius gresrrrg asmens duomenq saugumui) turi informuoti {staigos darbuotoj q atsakingEul,

duomenq apsaugQ.

24.

{vertinus vaizdo duLomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio

laipsni, Lalq I padarinius, kiekvienu konkrediu atveju {staigos vadovas priima sprendimus del
priemoniq, reikiamqvaizdo duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams pa5alinti.

VII

SKYRIUS

DI]OMENV SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO TVARKA

25.

Duomenq subjektas turi Sias teises:

25.1. Linoti (b[ti informuotas) apie savo asmens duomeng tvarkym4;
25.2. susipalinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
25.3. nesutikti, kad bDtq tvarkomi jo asmens duomenys;
25.4. reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, i5skyrus saugojim4, savo
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Sio ir kitq istatymq
nuostatq.

26.

Duomenq subjekto teise Zinoti apie savo asmens duomenq tvarkym4 igyvendinama Sia

tvarka:

26.L

asmenys, kurie nera {staigos darbuotojai ir kuriq vaizdo duomenys tvarkomi, vykdant
vaizdo stebejim4, apie vykdomqvarzdo stebejimq yra informuojami:
iSl<abinant informacines lenteles prieS patenkant i patalpas ar teritorij4, kurioje
vykdomas v aizdo stelbej imas;
informacinese lentelese nurodant, kad yra vykdomas vaizdo stebejimas, fstaigos
pavadinim4 ir juridinio asmens kod4, jos kontakting informacij4 (adresq arba telefono ry5io numeri),

26.1.I.
26.I.2.

kit4 papildom4 inforrnacij1 (pvz., vaizdo stebejimo tiksl4);
26.2. lstaisos darbuotojai apie vaizdo stebejim4 darbo vietoje, fstaigos vykdomos veiklos
patalpose ar teritorijoje, kuriose dirba, turi bDti informuojami:
26.2.1. prieS pradedant vykdyti vaizdo stebejim4 arba pirm4j4 darbuotojo darbo dien4,
arba pirmEj4 darbo dien4 po dar:buotojo atostogq, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo
stebejimas buvo pradetas vykdyti Biuo laikotarpiu;
26.2.2. pasira3ytinai suteikiant 5i4 informacij4:
26.2.2.I. asmuo vykdanlis vaizdo stebejim4 ir tvarkantis vaizdo duomenis;
26.2.2.2. kokiais tikslais vykdomas vaizdo stebejimas vykdomas Siais tikslais;
26.2.2.3. keLm teikiamr vaizdo duomenys;
26.2.2.4. taisykliq 27.1 ir 27.2 ir 27.4 papunkdiuose nurodyt4 informacijq
27. Duomenq subjekto teise susipaLinti su savo vaizdo duomenimis igyvendinama 5i
tvarka:
27.1. duomenq subjektaLs, pateikgs fstaigai ar duomenq tvarkytojui asmens tapatybg
patvirtinanti dokumentq arba teises aktq nustatyta tvarka ar elektroniniq rySiq priemonemis, kurios
leidZiatinkamai idenl.ifikuoti asmerni, patvirtings savo asmens tapatybE, 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. Jei pra5ym4 duomenq subjektas
siundia pa5tu ar per pasiuntini, pr:ie pra5ymo turi bUti prideta notaro patvirtinta duomenq subjekto
asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopija. Kai del informacijos apie asmeni kreipiasi jo
atstovas, jis turi pateikti atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ir savo asmens tapatybg patvirtinant!
dokument4. Tuo atveju, jeigu duornenq subjekto teise susipaZinti su savo vaizdo duomenimis, negali
bDti igyvendinta per duomenq subjekto atstov4, nepateikus duomenq subjekto asmens tapatybq
patvirtinandio dokumento ar jo patvirtintos kopijos", duomenrl subjekto atstovas apie tai turi btti
informuojamas ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo kreipimosi dienos. Jei duomenu
subjekto atstovo pra5ymas i5reikSrtas ra5ytine forma, duomenq valdytojas turi pateikti jam atsakymq
raStu.

27.2.

gavus duomenq subjekto paklausim4 del

jo

asmens duomenq tvarkymo ir patikrinus
duomenq subjekto tapatybg, duomenq subjektui suteikiama informacija, ar su juo susijg asmens
duomenys yra tvarkomi ir pateikiami duomenq subjektui pra5omi duomenys (sudaroma galimybe
duomenq valdytojo trratalpose perZilreti vaizdo ira5E, arba, duomenq subjekto pra5ymu, pateikiama
vaizdo ira5o kopija i5orineje duomenq laikmenoje ar nuotrauka);
27.3. Tgyvendinant duomenq subjekto teisg susipalinti su savo vaizdo duomenimis,
uZtikrinama trediqiq ilsmenq teise i privatq gyvenim4, t. y. duomenq subjektui susipaZistant su vaizdo
ira5u, jeigu vaizdo ira5e matomi kiti asmenys, kuriq tapatybe gali buti nustatyta, ar kita informacija,
kuri gali paZeisti trediqjq asmenq privatum4 (pavyzdLiui, transporto priemones valstybinis numeris),
Sie vaizdai turi buti ri:tu5uoti ar kitais butais panaikinama galimybe identifikuoti trediuosius asmenis;
27.4. gavus duomenq subjekto pra3ym4 susipaZinti su savo vaizdo duomenimis,
informacija, ar su juo susijg vaizd<> duomenys yratvarkomi, ir duomenq subjekto pra5omi duomenys
pateikiami ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto kreipimosi dienos,
Duomenq subjekto pra5ymu tokie duomenys turi blti pateikiami raStu. Neatlygintinai tokius
duomenis duomenq valdyojas teikia duomenq subjektui karl4 per kalendorinius metus. Teikianl:
duomenis atlygintinai, atlyginimo dydis neturi vir3yti duomenq teikimo s4naudq. Duomenq teikimo
atlyginimo dydi fstaiga nustato vadovaudamasis Duomenq teikimo duomenq subjektui atlyginimo
tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. vasario 28 d. nutarimuNr. 228
,,Del Duomenq teikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos apraSo patvirtinimo".
28. DuomenLq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq tvarkymu igyvendinimo Sia
tvarka:
28.1. duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq tvarkymu igyvendinama,kai
vaizdo duomenys yra teikiami ar atliekamas kitas vaizdo duomenq tvarkymo veiksmas, pavyzdLiui,
naudojimas, vadovaujantis ADTA| 5 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktais;
28.2. duomenq subjekto teise nesutikti su vaizdo duomenq teikimu igyvendinama pries
atliekant vaizdo duomenq tvarkymo veiksmus Taisykliq 28.1 papunktyje nurodytais pagrindais,
duomenq subjekt4 ra5tu informuojant: apie ketinam4 atlikti vaizdo duomenq tvarkymo veiksmq
(teikim4, naudojim4 iLr pan.); nurodant, jog duomenq subjektas turi teisg nesutikti su tokiu duomenq
tvarkymu; paaiSkinarrt, kad teisiSkai pagristas nesutikimas turi buti i5rei5kiamas pateikiant raSytini
prane5im4, kuris duomenq valdytojui gali btti pateikiamas asmeni5kai, pa5tu ar elektroniniq rySiq
priemondmis; nustatant proting4 termin4, per kuri duomenq subjektas turi teisg i5reik5ti savo vali4;
28.3. jeigu duomenq subjektas per nustatyt4 termin4 i5rei5kia teisi5kai pagrist4 nesutikim4,
fstaiga neatlieka vaizdo duomenq tvarkymo veiksmq ADTAI 5 straipsnio 1 dalies 5 ar 6 punktuose
nustatytais atvejais ir duomenq subjekto pra5ymu prane5a jam apie jo asmens duomenq tvarkymo
veiksmq nutraukim4 ar atsisakynt4 nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus, nurodant atsisakymo
motyvus.
29. Teise reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, i5skyrus
saugojim4, savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Sio ir kitq
istatymq nuostatq igyvendinama 5ia tvarka:
29.I. jeigu duomenq sutljektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo
asmens duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningai, ir pats ar jo igaliotas atstovas kreipiasi i

duomenq valdyoj4, duomenq valdytojas nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas,
neatlygintinai patiklina duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymo teisetum4, s4Ziningum4 ir
nedelsdamas sunaikina neteisetai ir nes4Ziningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdo tokiq
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4;
29.2. istaiga, duomenq subjekto ar jo lgalioto atstovo praSymu sustabdZiusi duomeru4
subjekto asmens duomenq tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai
sustabdyti, saugo tol, kol jie bus sunaikinti (duomenq subjekto pra5ymu arba pasibaigus duomenq
saugojimo terminui). Kiti tvarkyrno veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali btti atliekami tik:
29.2.I. turint tiksl4 irodyi aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo
sustabdyti;
29.2.2. jei duomenq subjektas tiesiogiai ar per igaliot4 atstov4 duoda sutikim4 toliau
tvarkl'ti savo asmens duomenis;
29.2.3. jei reikia apsaugctti trediqjq asmeil+ teises ar teisetus interesus.
29.3. istaiga nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, prane5a duomenq subjektui ar
jo igaliotam atstovui apie jo praSymu atlikt4 ar neatlikt4 duomenq subjekto asmens duomenq
sunaikinim? ar asmens duomenq tvarkymo veiksmq sustabdym4;
29.4. duomenq subjekto asmens duomenys naikinami arba jq tvarkymo veiksmai
sustabdomi pagal duomenq subjekto tapatybg ir jo asmens duomenis patvirtinandius dokumentu'-gavus duomenq subjekto ar jo igalioto atstovo praSym4;
29.5. lstaiga nedelsdamas, ne veliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenq gavejus
apie duomenq subjekto ar jo igalioto atstovo pra5ymu sunaikintus duomenq subjekto asmens
duomenis, sustabdytus asmens cluomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus atvejus, kai pateikti toki4
informacij4 bfltq neimanoma arbaL pernelyg sunku (del didelio duomenq subjektq skaidiaus, duomenr4
laikotarpio, nepagristai dideliq s4naudq). Tokiu atveju turi b[ti nedelsiant prane5ama Inspekcijai.
30. fstaiga turi teisg motyvuotai atsisakyti igyvendinti duomenq subjekto teises esarLt
ADTAI 2 3 straipsnio 2 dalyje numatytoms aplinkybems.

BArcllY+IJ.i5Jft'KrAros

31. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti vaizdo duomenis arba eidami savo pareigas
juos suZino, privalo lai$tis Siq lfaisykliq, pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq bei
konfrdencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq ADTAI ir Siose Taisyklese. Darbuotoj aipaLeidq
Taisykles ir (ar) ADTAI atsako teises aktq nustatytatvarka.
32. Pafiirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasiraSytinai. Priemus
nauj4 darbuotoj4, jis su Taisyklemis privalo btti supaZindintas pirmqlq jo darbo dien4. L,supaZindinim4 su Taisyklemis atsakingas direktoriaus pavaduotoj as.
33. Taisykles ne rediau kaip kart4 per 2 metus perZilrimos ir, reikalui esant ar pasikeitus
v aizdo duomenq tvarkym4 re glamentuoj antiems teises aktams, atnauj inamo s.

Vaizdo duomenq tvarkymo Klaipedos lop5elio-darZelio
,,AtZalynas" taisykliq
2 priedas

(Informavimo apie darbuotojo vaiido duomenq tvarkym4 formos pavyzdys)
KLAIPEDOS LOPSBLIS-DARZELIS,,ATZALYNAS"

(darbuotoj o pareigos, vardas, pavarde)

INFORMAVTMAS APrE DARBUOTOJO VATZDO DUOMENV TVARKYMA

(data)

(vieta)
AS,

(vardas, pavarde)

esu informuotas (-a), kad mano vaizdo duomenys (toliau - asmens duomenys) yra tvarkomi
duomenq valdytojo - Klaipedos lop5elio-darlelio ,,AtLa|ynas", kodas 188203528, registracijos
adresas PaneveZio g. 3, Klaipeda,LT-92317, duomenq tvarkymas vykdomas adresu PaneveZio g. 3,
Klaipeda, LT-92317, (toliau - fstaiga) vaizdo duomenq tvarkymo taisyklese II skyriaus 6 punkte
nurodytam tikslui.

Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymo (toliau - ADTAD 23 straipsnyje itvirtintomis asmens duomenq subjekto
teisemis ir ADTA{ 25 straipsnyje nustatyta tvarka turiu teisg: 1) Zinoti (biiti informuotas) apie mano
asmens duomenq tvarkym4; 2) susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 3)
reikalauti, sunaikinl.i mano asmens duomenis arba sustabdyti mano asmens duomenq tvarkymo
veiksmus, kai duomenys tvarl<omi nesilaikant ADTAI rr kitq asmens duomenq tvarkymq
reglamentuojandiq teises aktq nuostatq; 4) nesutikti, kad b[tq tvarkomi mano asmens duomenys.

(vardas, pavarde)

(paraSas)

Vaizdo duomenq tvarkymo Klaipedos lop5elio-darZelio
AtLaly nas" tai sykl iq
3 priedas

,,

(PasiZaddjimo saugoti duomenq paslapti formos pavyzdys)
KLAIPEDOS LOPSELIS-DARZELIS ..ATZALYNAS*

(darbuotoj o pareigos, vardas, pavarde)

PASIZADEJIMAS SAUGOTI DUOMENU PASLAPTI

(data)

(vieta)
AS,

(vardas, pavarde)

suprantu, kad:
-savo darbe tvarkysiLu vaizdo duomenis (toliau - asmens duomenys), kurie negali bDti atskleisti ar
perduoti neigaliotierns asmenims ar institucij oms;
- draudLiama perduoti neigaliotiems asmenims slaptaZodZius ir kitus duomenis, leidZiandius
programinemis ir techninemis priemonemis ar kitaip sudarlti s4lygas susipaZinti su fstaigos
tvarkomais asmens cluomenimis;
- netinkamas asmens duomenq tvarkymas gali uZtraukti atsakomybg pagal Lietuvos Respublikos
istatymus;

isipareigoju:
- saugoti asmens duomenq paslapti;
- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais,
pareigybes apra5ymu ir Klaipedos lop5elio-darZelio "AtLalynas" (toliau - fstaiga) teises aktais,
reglamentuojandiais funkcijas, kurias vykdant man bus patiketas asmens duomenq tvarkymas,
apibreZtais ir teisetaj s tikslais;
- neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq jokiomis priemonemis susipaZinti su tvarkoma
informacija ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek istaigos viduje,
tiek uZ jos ribq;
- prane5ti savo tiesioginiam vadovui ir (ar) uZ duomenq saug4 atsakingiems asmenims apie bet koki4
ltaftinq situacij4, kuri gali kelti gresmg asmens duomenq saugumui;
- siekdamas uZkirsti keli4 atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui,
atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugoti duomenq rinkmenas tinkamai
ir saugiai;
Zinau. kad:

- savo tarnyboje (da'be) tvarkysir"r asmens duomenis fstaigos valdomo turto apsaugos tikslu;
- uZ Sio isipareigojimo nesilaikym? ir Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
istatymo paLeidimqturdsiu atsakyti pagal galiojandius Lietuvos Respublikos istatymus;
- asmuo, patyrgs lal4 del neteiseto asmens duomenq tvarkymo arba kitq duomenq valdytojo ar
duomenq tvarkytojo, taip pat kitq asmenq veiksmq ar neveikimo, paleidLiandir4 Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo nuostatas, turi teisg reikalauti atlyginti jam

padarytq turting ir neturting Lalq, pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
istatymo 54 straipsnio 1 dali;
- asmens duomenq tvarkymas paleidliant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
istatym4 ir duomer:q subjekto teisiq, nustatytq Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos lstatyme, paZeidimas uZtraukia administracing atsakomybg pagal Lietuvos Respublikos
administraciniq teisOs paZeidimq kodeks4;
- Sis isipareigojimas galios vis4 mano darbo laik4 Sioje istaigoje ir pasitraukus i5 valstybes tarnybos,
perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams , pagal Lietuvos Respublikos asmens
duomenq teisines apsaugos fstatymo 30 straipsnio 6 dali.

(vardas, pavarde)

(para5as)

