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PLUNGES R. DIDVYCIU DAUGIAFUNKCIO CENTRO
ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Plunges r. Didvydiq daugiafunkcio centoo (toliau - Mokykla) asmens duomenq tvarkymo
taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja pagrindinius asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos
reikalavimus, duomenq subjekto teisiq iglvendinimo ir duomenu_ apsaugos technines bei
organizacines priemones Mokykloje.
2. Taisykles parengtos vadovaujantis pavyzdinemis Asmens duomenq ivarkymo
mokyklose taisyklemis, patvirtintomis Valstybines duomenu apsaugos inspekciios direktoriaus 2007
m. liepos 4 d. [sakymu Nr.lT-45, Mokiniq registro duomenq saugos nuostatais, Lietuvos
Respublikos asmens duomenq apsaugos istatymu (toliau - ADTAD, 2A1.6 m. balandZio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46lEB
(toliau -Reglamentas (ES) 20161679) ir jo igyvendinamaisiais teises aktai, Valstybines ciuomenq
apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. 1T-71(1.12) ,,Del Bendrqiq
reikalavimq organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems patvirtinimo"
kitais istatymais bei teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4.
3. Mokyklos darbuotojai, [galioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis Siq Taisykliq
ir b[ti pasira5ytinai su jomis supaiindinti. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir
fvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis konfidencialumo ir saugumo reikalavimq nurodyiq
Siose Taisyklese.

4. Taisyklese vartojamos s4vokos:
4.1. Asmens duomenys - bet kokia inlormacija apie fizin[ asmen[, kurio tapatybe nustatyta

arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg galima
nustatl'ti, yra asmuo, kurio tapatybq tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, vistl pirma pagal
identifikatoriq kaip antai vard4 ir pavardE, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis
ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines,
psichines, ekonomines, kult[rines ar socialines tapatybes poZymius;
4.2. Duomenq subjektas - kiekvienas Zmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
4.3. Duomenq valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita
istaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio
duomenq tvarkymo tikslai ir priemones nustatlrti Sqjungos arba valstybes nares teises, duomenrl
valdytojas arba konkretiis jo skyrimo kriterijai gali buti nustat5rti S4jungos arba valstybes nares teise;
4.4 Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agenfiira ar kita
kuri
duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
istaiga,

4'5' Duom1n,u.g3veiaistaiga, kuriai

arbaiuridinis

asmuo, valdzios institucija,
If-, ouo**rrv.,-rrJrr.*uu,-u,
utrkr"io;u,"ril-=:

,ui

,oeti

agenhlra ar kita
salis ar ne. Tadiau

;;i.tHm:'**fi U:*;*y-XXei*l*l*:$:;;;:biigau,iasme,,.d..,i".i,
X$1i[,*stitucijostuiilo'r#k"*ilffi #;;[H:'ffi:;;'Xfl1#ffi HT-1X1,1?,H;#:
4'6' Duomenq tvarlrymT bet kokia automatizuotomis arba
priemonemis su asmens
neautomatizuotomis
duomenimis
ii,o.rr"rru rinkiniais atriekama
operacijq seka' kaip antai rinkimur,
"r-;;;
operacija ar
ar keitimas' isgav4 susipazinimas, i.usy**,;s;;"i;, ,i.t"-ioi*"r, saugojimas, adaptavimas
naudoji*ur, utrrt"idimas persiundiant,
platinant ar kitu budu
ar sujunsimas *u r.it i, a.,o**i,,,i'
4'6' Asmens-duomenq saugumo
paieidimas -- saugumo pazeidimas,
del kurio netydia

il;ffi1":i]1Hl"ii::#::#-lill#"?;'lii#Ias

ffi "iffi ];ffiHl"T,J*""::ffi

n:t,ru,"##in,,ip".,iq,ii,,,,ei,,,
#r";t

5' Kitos Taisvklese vartoiamos "1x1.,'ff
s4vokos atitinka A?rat ir
negh,,,el"*ffiiffi,
6' pasikeitus ApraSe "minimq'r.i*.--#il
rekomendu"irr'io
por[dZio dokumentu
taikomos aktuarios tq teisesikt;;;;##."H#ffi;H"toh,mentq
redakcijos
duomenys tvarkomi neautomatiniu
bDdu susistemintose rinkmenose
automatirJut#;:t
ir (arba)

H::i]j:r'

spEcrALI*f"tSH"srAros
8' Mokiniq asmens duomenys Mokykloje
tvarkomi siais tikslais: mokymo
apskaitos' mokiniq ur*"rn
sutardirtr
byhltuarlymo, *otiirlo krepselio
pu.r.aiJiurimo, vaiko geroves
komisiios darbo. organizavimo'
vy'kdymo ,"ro.mutio;o
nemokamo maitinimo otga"i'u.t ^;o,
organizavimo,
mokiniq lankomumo apskaitos,
mokyklos veiklos

ir

,uiti*s'i"ri*"

;"k*;fijht#.Lrybiniaiilt;";,o*aukos,n,muoia
d,&U:"#llffit*f
Mokvkloje ir visuomendje
uitikrinimo, svarbaus Mokykros
r*;;;;"
9'

Mokvklos daibuotoiai'

duomenis, privaro r"ir.r,i.
e' l'asmens duominvs

**.ll"iq

;orii,lr"*€eroves

atkfa;.;;;'r?r*u,

ir tvarkydami mokiniq asmens

asmens duomenq tvarkymo
principq:

*u,d3J.r:+i;# JdHgai.

ur*.o,

duomenis tvarko

8 punkte apibrezrais tikslais,

ir po to fvarkomi

Mokyklu

AH,:::ffi AT*htrt,;ri:::.,:tr#i:;;;;;tr'*[;d;;;il;il,varkyrn*
su siais

,ri;?;.Tffi::,#?xt1l#f**t

raisvktiu

9'3' asmels, duomenys tikslDs
ir, iei
reikia asmerls duomenq tvarkymui,
atnaujinami pagal_.kYriq
'j Mii)
nuolat
r"gi.;
(toliau
;uostatus. Mokiniq asmens duomenvs
atnaujinami ne rediau taiP
Z ?;;1 per metus, I.ietuvos

Respublikos Svietimo ir moksio
ministerijos (toliau srrilrd,r*'r"i$,
r ;;;;;naujus motinius ir suformavus
qaujiems mokslo metams'
Duomenys tiksun;mi i. lt
srupes
rr:irr.ri, r.ui iit- ouomenq subiekras
pranesa apie jr1 pasikeitimq'
Mokvkia
r*j;il ;ufril priemoniq siekdama uzrikrinti, kad
kurie
tittti',
u*izvelgianiilo?Lu*o
tiksrus, butq nedelsiant iskinami
tr#H-*"#envs'
'*tu
9'4' asmens duomenys adekvahrs,
tinkami ir tik tokios.apimties, kuri
b5tina jiems rinkti
r.,i,r*Ji,r iiksiq,
a
punite
rvarkomrl Asmens
ffi*fJ;
9'4'1' mokymo sutarditl apskaitos
r,pintoiq) vardai, puo*o*, g,.u"rrffi
.tikslu yra tvarkoma: mokini6 iq teva (globei6
vieta telefomlnumeriai;
fr
9'4'2' ivairiq pazi**t, informaciniq
rEus-,i-iiug"r Mokykroje parvirrinr4
tvirtinamq direktoriaur
fo.*q),
irlrr.v*- t"p-iparodose, koril*r!,ror", variybose
kt.) isdavimo tikslu _ *;k*;;#;;;iavardo,
ir
renginio pavadinimas;

f":ll}i

il:H:l

;;ili;isykritl

jury""ilii!;["H

9.4.3. pagal mokiniq registro nuostatus Mokykla tvarko Mokiniq registro objekto
asmens duornenis: - vardas, pavarde. asmens kodas. pilietybe, deklaruotos faktines gyvenamosios
vietos adresas, gimtoji kalba (-os), mokylis i mokykl4 atvykimo/i5vykimo duomenys, 'oendrus
duomenis;

9.4.4. pagal Mokiniq registro nuostatus Mokykla tvarko Mokiniq registro objekto
asmens duomenis: - vardas, pavard6, asmens kodas, pilietybe, deklaruotos ir faktines
gyvenamosios vietos adresas, gimtoji kalba(-os), mokytis i mokyklq atr,ykimo/i5vykimo
duomenis (i5 k-ur atr,yko/kur i5vyko, atvykimo/ iSvykimo data, i5vykimo prieZastis, isakymo
numeris, moky'klos baigimo ar sutarties nutraukimo data), bendrus duomenis (grupe, mokymosi
programa, mokymosi formalbtdas, specialieji ugdymosi poreikiai, mokinio asmens bylos

numeris, mokymosi sutartis, lankomi neformaliojo vaikq Svietimo

bureliai;
9.4.5. Vaiko gerovds komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - mokinio
vardas, pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefonb numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens
duomenys (specialieji mokinio poreikiai) tvarkomi tik esant tevq (globejr5 rupintojq) ra5ti5kam
sutikimui;
9.4.6. neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo tikslu - mokinio vardas, pavarde,
grupe, vadovas, mokslo metai;
9.4.7. nemokamo maitinimo ir maitinimo lengvatq organizavrmo tikslu - mokinio
vardas, pavarde, gimimo data, grupe, tevq (globej% r[pintojq) vardai, pavardes, Seimos sudetis,
gyvenamoj i viet4 kontaktiniai telefonai;
9.4.8. vaikq lankomumo apskaitos tikslu *dienyno ,,Lankomumo apskaitos Ziniara5tyje"
- mokinio vardas, pavarde, grupe, gydytojq paZymos apie lig4. Priimami atostogq raStai i5
tevtlglobejq (ugdytiniq) darboviediq;
9.4.9. Mokyklos veiklos informavimo bendruomenei iriar visuomenei tikslu - mokiniq
sukurtas k[rybinis darbas, kur uZtiksuotas mokinio vardas, pavarde, gimimo dat4 gnrpe apie
mokiniq veikl4 sukurta filmuota mediiaga irlar nuotraukos, kur uZfiksuotas mokinys, gavus tevq
(globejq r[pintojr$ ra5ti5k4 sutikim4;
9.4.10. Mokykla tvarkc mokiniq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais
tikslais, (mokinirl bylq archyvo tvarkymas ir pan.);
9.5. Mokykloje tvarkomi mokiniq asmens duomenys vidaus administravimo tikslu:
9.5.1. mokiniq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data, grupe, lytis,
gf/enamosios vietos adresas, pilietybe, gimtoji kalba;
9.5.2. sveikatos duomenys: fizinio ugdymo gfrpe, regejimo a5trumas, sveikatos
duomenys del galimos alergines reakcijos i aplinkqir/ar maistq del neigalumo;
9.5.3. rizikos veiksniai, gydyojo nurodymai ir rekomendacijos;
9.5.4. mokiniq tevq (g1obej6 rupintojq) duomenys: vardas, pavarde, telefono Nr.,
gyvenamosios vietos adresas;
9.5.5. mokiniq ter,q (mpintojq globej$ [galiotq asmenq kurie gali pasiimti ar atvesti
mokinius i moky-kl4 jei to tevai negali padaryti duomenys: vardas, pavarde, giminystes ry5ys su
lgalioj imq davusiu asmeniu, telefono Nr., gyvenamosios vietos adresas. ;
9.6. Mokiniq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo
tikslai. Mokiniq_ registro objekto duomenys yra saugomi Mokiniq regisko duomenq bazdje.
Mokinirl registro objekrui pakeitus ugdymo(si)/mokymo(si) istaig4 Mokiniq registro objekto
{uomenys atitinkamai yra priskiriami kitai ugdymo(si)/mokymo(si) istaigai. Mokiniq registro
objektui iSvykus iS Mokyklos jo duomenys saugomi Registro duomenqbuznje.
I 0. Darbuotojq tvarkomi duomenys:
10.1. vidaus administravimo (pedagogrnio personalo registro, personalo valdymo,
rB5tvedybos tvarkymo, materialiniq ir finansiniq i5tekliq naudojimo, archyvavimo) tikslais:
Lietuvos Respublikos piliedio paso arba asmens tapatybes korteles numeris, i5davimo datq
galiojimo datq dokumentq iSda'r.trsi lstaig4 dokumentq registracijos data ir numeris; asmens
vardas (vardai), pavard6 (pavmdes); asmens kodas, girnimo data, pilietyb6, tautyb6, paraias,
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktines gyvenamosios vietos adresas, telefono
numeris, elektroninio pa5to adresas, atsiskaitomosios sqskaitos numeris, asmens socialinio
draudimo numeris, karo prievole, glnrenimo ir veiklos apra5ymas, specialirl kategorijq asmens
duomenys, susrjq su sveikat4 teistumu, ikiteisminio tyrimo pradejimu; Seimine padetis,

duomenys apie priemimq (perkelimfl [ pareigas, atleidim4 i5 pareigr5 duomenys apie i5silavinimq
il kvalifrkacij4 darbo staLq; duomenys apie rnokymqsi, duornenys apie atostogas:
10.2. esamq darbuotojq asmens duomenys tvarkomi darbo uZmokesdio, pa5alpq skyrimo
tikslu: informacija apie dirbtE darbo laik4 duomenys apie atskir4 darbo grafik6 i5eitines
i$mokcs, kompensacij os;
10.3- informacija susieta su darbo santykiais: apie atliktus darbus ir uZduotis, duomenys
apie darbuotojq veiklos vertinimq apie skatinimus ir nuobaudas, darbo pareigq paZeidimus,
asmens atleidimu i5 pareigrtr uZ Siurk5ttp darbo pareigq paZeidimu, profesines etikos paZeidimu,
10.4. informacija bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba)
kuriuos tvarkyti Mokykl4ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai;
11. Asmens duomenys teikiami socialinio draudimo mokesdio administravimo tikslu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos;
12. Mokesdiq administravimo tikslu - Valsiybinei mokesdiq inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos fi nansq ministerij os,
13. Asmens duomenys turi bflti tapatus, tinkami ir tik tokios apimties, kuri bUtina jiems
rinkti ir toliau tvarkyti.
14. Asmens duomenys renkami tik teises aktq nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai i5
duomenq subjekto.
i5. Mokykia teikia tvarkomus asmens duomenis tretiesiems asmenims, pagal praiym4
(vienkartinio asmens duomenq rinkimo atveju) atba 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 kitq teises aktq nustatSrtais atvejais ir tvarka:
15.1. asmenq, pateikusiq Mokyklai skund4 pra5ym4 ar praneiim4, asmens duomenys
skundo, pralymo ar praneSimo nagrinejimo tikslu - juridiniams ir fiziniams asmenims, kai Siuose
dokumentuose yra asmens duomenq - -furidiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik su
darbuotojo sutikimu;
15.2. asmentt pateikusiq Mokyklai skund4 pra5ym4 ar pranesim4 ir duomenq
valdytojq (fiziniq asmenq) asmens duomenys grndo del Mokyklos priimto sprendimo teisetumo
nagrinejimo tikslu - teismams; kitiems tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti
Mokykiqipareigoja [statymai ar kiti teises aktai.
16. Asmens duomenys turi buti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo
tikslai.

III

SKYRIUS

DUOMENU RINKIMO TVARKA
17. Priimant nauius mokinius:
17.1. vaiko gimimc liudijimo kopija, pirmumo teisq [rodandiq dokumentq kopijos (kitq
vaikrtr gimirno liudijimq kopijos (jei daugiavaike Seima), pa?yma i5 sociaiines paramos skyriaus
fiei priskiriami socialiai remtinq Seimq grupei), paiyma i5 mokymosi istaigos (ei vienas i5 tevq
mokosi dieniniame skyriuje), paiyma apie tikrosios karines tamybos atlikimq (iei tevas ar motina
aflieka tikrafakaring tamyb4), neigaliojo paZymejimo kopija (f ei vaiko abiem tevams (globejams)
nusta{rtas ne didesnis 40Yo darbingumo lygis). I5 pateiktq dokumenfil ivedami duomenys
duomenq bazq (toliau - DB) - vardas, pavardd, gimimo metai, asmens kodas, glvenamoji vieta.
11.2. vaiko tevai (globejai/ rtrpintojai) pasiraSo sutikim4 tvarkyi vaiko asmens
duomenis.
17.3. vaiko tevai (globejai/r[pintojai) pasiraSo sutikimq del vaiko asmens duomenq
(nuotraukos, filmuota medLiag4 kdrybiniai darbai) viesinimo
18. Priimant nauj4 darbuotoj4
18.1. darbuotojo asmens byloje segama Lietuvcs Respublikos piliedio Paso ar tapatybes
korteles koptjq kvalifikacij4 patvirtinanliq dokumentq (diplomo, kvalifikacijos pazry.mejimo)
kopijos, darbo sutartis, Seimine padetis;
18.2. darbuotojas pasira5o sutikimqtvarkyti jo asmeas duomenis.
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IV SKYRIUS
DUOMENU TEIKIMAS DUOMENU GAVEJAMS
19. Asmens duomenys gali buti teikiami tik vadovaujantis ADTAI 5 straipsnyje
nustatytais teiseto tvark-vmo kriterijais pagal sudary.t4 asmens duomenq teikimo sutarti arba gavus
duomenq gavejo pra5ymq (pagal ADTAI 6 straipsn[) - duomenq teikimo duomenq gavejams
taisyklese turi bEti apibrellca asmens duomenq teikimo tvarka: kas, kokiu tikslu, kokius asmens
duomenis, kokiu periodiSkumu, kokiu budu ir kam turi teisE teikti.
19.1. asmens duomenys teikiami tvarkyti mokytojams: dienyno pildymui; Vaiko
geroves komisijos dmbo organizavimui ir vykdymui; ugdymo pasiekimq fiksavimui ir vykdymui;
neformalaus ugdymo organizavimui; ugdytiniq lankomumo apskaitos vedimo tikslams;
19.2. asmens duomenys teikiami tvarkyti atsakingam uZ mokiniq ir pedagogq registrq
darbuotojui: mokinirl registrq pildymu; pedagogrtr regisiro pildymui (vardas, pavarde, gimimo
data, i5silavinimas, kvalifikacija, darbovietes, darbo staZas).
19.3. asmens duomenys teikiami tvarkyti atsakingam uZ lengvatq vaikq i5laikymui
Mokykloje taikym4 maitinimo lengvatq organizavimo.
19,4. asmens duomenys, teikiami buhalteriui: darbuotojq asmens kodai; darbuotojq
sqskaitq banke (-uose) Nr.

Y SKYRIUS
REIKALAYIMAI DARBUOTOJAMS, TYARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS
20. Prieiga prie asmens duomenq gali buti suteikta tik tiems darbuotojams, kurie
atsakingi uZ asmens duomenq tvarkym4 arba, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jrl
funkcijoms vykdyti.
21. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti yra suteildos
teises.

22. Darbuotojai, tvarkantys duomenq subjektq asmens duomenis, privalo:
22-1.larkytrs pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo ir saugumo reikalavimq itvirtintq
Asmens duomentl teisines apsaugos [statyme, Reglamentas (ES) 20161679, Taisyklese ir kituose
teises aktuose;
22.2. laikyrtis konfidencialumo principo
laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens
duomenimis susijusi4informacij4 su kuriajie susipaZino r,ykdydami savo funkcijas, nebent tokia
informacija buq vie5a pagal galiojandirl teises akQ reikalavimus (pareiga sarrgoti asmens
duomenq paslapt[ galioja ir pasibaigus darbo santykiams Mokykloje);
22.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygrl bet kokiomis priemonemis susipaiinti
su asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuris nera [galiotas tvarkyti asmens duomenis;
22.4. nedelsiant praneSti Mokyklos direktoriui apie bet koki4 itartinq situacij4 kuri gali
kelti gresmp Mokykloje tvarkomq asmens duomenq saugumui;
22-5.lalkylis kiq Taisyklese ir asmens duomenq apsauge reglamentuojandiuose teises
aktuose nustat5rhl reikalavimq;
23. Mokyklos direktorius, darbuotojus, tvarkandius asmens duomenis, pasira5ytinai
supaZindina su Siomis Taisyklemis.
24. Darbuotdai, tvarkantys asmens duomenis, turi pasira5yti konfidencialumo
pasiZadejimq (3 priedas). Pasiraiytas pasiZadejimas saugomas asmens byloje.
25. Darbuotojai netenka teises warkyi duomenq subjektq asmens duomen6 kai
pasibaigia darbo santykiai su Mokyklai arba kai jiems pavedama vykdyti su duomenq tuarkymu
nesusijusias funkcij as.
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VI SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTU TEISES
26. Duomenq subjektas turi teisE susipaZinti su savo asmorls duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi, gauti informacijq i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu
jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius I metus.

27. Duomenq subjektas turi teisE reikalauti iStaisyi, sunaikinti, i5trinti savo asmens
duomenis arba sustabdy.ti, i5skyrus saugojimq savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai
duomenvs tvarkomi nesiiaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
[statymo ir (arba) Bendrojo duomenq apsaugos reglamento kitq istatymq nuostatq:
27 .1. jeigs duomenq subjektas, susipaiinqs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo
asmens duomenys yra neteisingi, nei5samts ar netikslfls, ir raitu kreipiasi i Mokykl6
27.2. Mokykla nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens
duomenis ir iStaiso neteisingus, nei5samius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokirl
asmens duomentl tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojimq;
27.3. Mokykla, duomenq subjekto praSymu sustabdZiusi jo asmens duomenq tvarkymo
veiksmus, asmens duomenis, L:uriq tvarkymo veiksmai sustabdy.ti, saugo tol, kol jie bus i5taisyti
ar sunaikinti (duomenq subjelto pra5ymu arba pasibaigus duomenq saugojimo terminui).
27.4. Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali btti atliekami tik:
21.4.1. turint tikslq [rodyti aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo
sustabdyti;
27-4.2. jei duomenrl subjektas duoda sutikimq toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
27 .4.3.jei reikia apsaugoti trediqju asmenrl teises ir teisetus interesus;
27.4.4. Mokykla nedelsdama, ne vdliau kaip per 5 darbo dienas prane5a duomenq
subjektui apie jo pra5ymu atiiict4 ar neatiiktq asmens duomenq iStaisym4 sunaikinime ar asmens
duomenq tvarkymo veiksmq sustabdym4;
27.4.5. asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jq fvarkymo veiksmai sustabdomi
pagaL duomenq subjekto tapatybE ir jo asmens duomenis patvirtinandius dokumentus, gavus
duomenq subjekto raiytinl pra5ymQ;
27.4.6.jeigu Mokykla 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;
27.4.7. Mokykla nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja
duomenq gavejus apie duomenq subjekto pra5ymu i5taisytus ar sunaikinfus jo asmens duomenis,
sustabdytus asmens duomerul tvarkymo veiksmus.
28. Jeigu duomenq subjektas per Mokyklos nustatyt4 terminq nepateikia raSytinio
praneiimo apie nesutii<im4 kad bttrl tvarkomi jo asmens duomenys, laikoma, kad duomenq
subjektas nepasinaudojo savo teise nesutikti, kad butrl tvarkomi jo asmens duomenys.
29. Duornenq subjekto praiymu i\{ckykla raltu praneia duomenq subjektui apie jo
asmens duomenq tvarkymo veiksmq nutraukim4 ar atsisakymq nutraukti duomenq tvarkymo
veiksmus, nurodydama motyvus.

VII SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS
asmens duomenis, turi laikytis
konfidencialumo principo ir saugoti asmens duomenq paslapti su kuria jie susipaZino vykdydami
savo pareigas, nebent tokia informacija bfitq vie5a pagal galiojandirl istatymq ar kitq teises aktq

30. Mokyklos darbuotojai, paskirti tvarkyti

nuostatas.

31. Pareiga saugoti asmens duomenq paslapti galioja taip pat perejus

di*ti ir i kitas

pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

ir duomenq
jie
jucs
buvo
tvarkyi
rinkmenomis, su k-rriais susipaZinti ir
lgalioti.
33. Darbuotojai turi imtis priemoni6 kad bfrt4 uZkirstas kelias atsitiktiniam ir
neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
neteisetam tvarkymui. Saugoti dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai, bei
vengiant nereikalingq koprje darymo.
34. Darbuotojai, kurie automatiniu budu tvarko asmens duomenis arba i5 kuriq
kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys,
privalo naudoti pagal galiojandias taisykles sukurtus slaptaiodZius. SlaptaZodZiai keidiami
periodiSkai, ne rediau kaip kartqper tris mdnesius, o taip pat susidarius tam tikroms aplinkybems
32. Darbuotojai gali susipaZinti bei naudotis tik tais dokumentais

(pvz: pasikeitus darbuotojui, i5kilus isilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo
iinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti
tik savo slaptaZodi.
35- Ui, kompiuteriq prieZiure atsakingas darbuotojas privalo uZtikrinti, kad asmens
duomenq rinkmenos nebttq ,,matomos" (shared) i5 kitq kompiuteri6 o antivirusines programos
atnaujinamos ne rediau kaip kartqper menesi.

X SI(YRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Taisykles atnaujinamos (perZitrimos, keidiamas, papildomos, rengiamos naujos) ne
rpdiau kaip kart4 per dvejus metus arba pasikeitus teiSes aktams, kurie reglamentuoja asmens
duomenq tvarkymq.
37. Darbuotojai, kurie atsakingi uZ asmens duomenq tvarkymq arba darbuotojq
atliekamos funkcijos sudaro galimybE suiinoti asmens duomenis, privalo vykdyti Siose taisyklese
nusta$,tus asmens duomenq tvarkymo reikalavimus.
38. UZ Taisykliq paZeidimq darbuotojams taikoma Lietuvos Respublikos istatymuose
numatlta atsakomybe.

