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ASMENS DUOMENU TVARKYMAS
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5.1. vardas;
5.2. pavarde;
5.3. pilietybe;
5.4. SeimynirLe padetis;
5,5, iSsimokslinimas;
5.6. asmens kodas:
S;

5.1

L

adresas;

5.12. gyvenarnoji vieta;
5.13. elektroninio paSto adresas;
5, 14, telefbno numeris:
5.15, lytis;
5.16. diagnozct;
5. 1 7. filmu ota medliasa:
5.18. nuotraukos.
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agal Lietuvos Respublikos asmens
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aiskius ir slaidrius
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9.1. saugoti asrnens duomenq paslapti;
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
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otojas privalo uZtikrinti, kad asmens duomenq
uteriq, o antivirusines programos atnaujinamos

Asmens duomsnys tvarkomi neautomatiniu
bDdu turi

asmens bylose, asmens kortelese.

13' Dokume'ntai, kuriuose
matomoje vietoje.

b'ti

nuolat saugomi padaliniq byrose,

yra asmens duomenq, neturi bDti laikomi visiems prieinamoje,

ro darbuotojq asmens bylos, buhalterines

bylos
augykloJe. Sie duomenys tretiesiems asmenims
tatymai ir kiti teises aktai.
duomenis, kai pasibaigia Darbuotojo darbo ar
ro direktorius atSaukia Darbuotojo paskyrim4
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okie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu
iie
16.3. susiparinti su savo asmens duomenimis
ir kaip jie yra tvarkomi;
asmens duomenis arba susiabdyti, isskyrus
saugojim4,

l6'4' reikalauti istaisyti, sunaikinti savo

duomenys.
u asmens duomenimis sudaroma pateikus Jonavos

del susipaZinimo su asmens dubmenimis
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su Centre esandiais jo asmens duomenimis bei
ns duomenys surinkti, kokiu tikslu iie
5ym4 raStu, ne vdliau kaip per 20 dirb
raStu praSomus duomenis arba nurodo

20' Jonavos rajo.19 neigaliqiq veiklos centras nedelsdamas
pranesa Duomenq subjektui apie jo
prasymu atlikt4 ar neatlikt? ur-"ni duomenq
istaisym4, sunaikinim4.
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V. SKYRIUS
ASMIINS DUOMENU APSAUGOS PAZEIDIMO RIZIKoS VEIKSNIAI

23' Asmens duomenq apsaugos paZeidimas - tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti
ar
sukelia nepageidatiamus padarinius, taip pat prieStarauja imperatyvioms jstatymq,
reglamentuojandiq
asmens duomenq t
6enq apsaugos paZeidimo poveiki6 laipsni, |ae ir
padarinius kiekvier
ro direktoriui ar jo sudaryta komisija.
24. Asmens
Tikos veiksniai:

rogramq apsaugos, nepakankamos fakso medZiagq

24.3. netiketi atsitiktiniai ivykia
instaliacijos degimeLs, temperatDros irl ar
itaka, atsitiktinJs technines avarijos, kiti

audros, elektros
magnetiniq laukq
ir pan.).

VI. SKYRIUS
ASMENS DUON{ENU APSAUGOS
IGYVENDINIMO PRIEMONES, ASMENS DUOMENU
SAUGOJIMO TERMINAS

25' SiekdameLs uZtikrinti asmens duomenq apsaug?, Centras
Sias asmens duomerrq apsaugos priemones:

igyvendina arba numato igyvendinti

25.1. administracines (saugaus dokumentq ir kompiuteriniq duomenq bei jq
archyvq tvarkymo,
taip pat ivairiq veiklos sridiq darbo organizavimo tvarkos nustatymas
ir kt.);
s ir programines irangos apsaugos (informaciniq sistemq ir duomen bazit4
4
adm
larbo vietq, patalpq prieLiira, - operaciniq sistemq apsauga, apsauga
nuo
kom
1ir kt.).
26' Centras alimens duomenis saugo ne ilgiau negu to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai,
bet
ne ilgiau nei 2 metu; nuo tokiq duomenq gavimo.
27 ' Kai asmens duomenys nebereikalingi jq tvarkymo
tikslams, jie turi buti sunaikinami,
iSskyrus tuos, kurie jstatymq nustatytais atvejaisluri tuti p.idroti
istaigos archyvui.
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SUTIKIMAS DEL KLIENTO ASMENS
DUOMENV TVARKYMO JONAVOS
RAJONO
NEIGALIVJU VEIKLOS CENTRE
Pasira5ydanras Si sutikim4, suteikiu
teisg Jonavos rajono
saugoti mano pateiktus asmens duomenis:
.ir.
v
padeti, iSsimokslinim4,
asmens kod4, asmens tapatybes
dokument
draudimo duomenir;, neigarumo parymejimo
autmlnir,_lri, diagnozg, gimimo o"ru,
vietos adres4, telefono numeri,
etettroninio pasto uar.ra, filmuot4 med1iagq,nuotraukas.

valdyti, tvarkyti

ntrui rinkti,

'

.
seimyning

,;.r""#tij:

Man isaiskinta' kad Jonavos.ralono
neigaliqjq veiklos centras gali atskleisti
mano pateiktus
asmens duomenis ar informacij4,
kai tokio atskt-eioimo reikalauja galiojantys
teises
aktai arba
kompetentingos institucijos: asmens
sveikatos prieZiDros
istaigos, puru--o, skyrius ir kt. Taip pat, kai
to nedraudzia teises aktai ir tik kai
tai yraobjekiyviai
pateisinama.

AS sutinku' kad mano pateikta informacija
ar asmens duomenys tretiesiems asmenims
perduodami tokia apimtimi, kiek
butq
tai nepriestarautrl galiojantiems ir konkredioje
situacijoje
taikomiems
teises aktams,

visa informacija' kuri4 Jonavos rajgno neigaliqjq
veikros centras gavo is mangs, yra pateikta,
vadovaujantis savanc'riSkumo ir teisingumo
bei informu-"ao, issamumo principais,
Asmuo' gauclamas istaigoje paslaugas,
bes4lygiskai sutinka su tokia privatumo
politika
istaigo'ie' Jei asmuo nesutinka su nustatytomis
taisykie-i, del asmens duomenq tvarkymo, jis
naudotis Jonavos rajcno neigaliqiq
negali
veiklos centro teikiamomis paslaugomis.
Man taip pat paaiskinta, kad Jonavos
rajono neigaliqjq veiklos centras mano
asmens duomenis
valdys ir tvarkys tik teises aktuose
numatytais tikslais, priemonemis ir
vadovausis pagrindiniais
asmens duomenq tvarkymo

principais:

)

Asmens duomenys renkami apibreZtais
ir teisetais tikslais;
Asmens duomenys tvarkomi tiksliai
ir s4Ziningai;

i:ilil:t'omenys

tvarkomi teisetai t.y. tik tais atvejais,
kai duomenq subjektas duoda

J3i11l;iJlXliliilX[:y;H,ltrdoma

grobotiniui

- pldZiusio

asmens vardas, pavarde, parasas

ir
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SUTIKIMAS DliL FILMAVIMo IR (AR) ForocRAFAVrMo
BEr NUoTRAUKV rR (AR)
FILMUOTOS MEDZIAGOS VIESINIMO
AS,

, glm.
(vardas, pavarde)

(grmrmo data)

sutinku, kad

bfidiau fotografuojamas (-a) ir (-ar)
(eigu pildoma globotiniui, jo vardas, pavarde, gim.
data)

galiqiq veikros centro atstovq renginiq metu,
o vaizd.o ir (ar) garso
informacij4 apie Centro paslaugq teikim4, vieSinima, ur]no,

LeidLiu publikuoti vaizdo

tinklq

paskyrose.

ir (ar) garso informacij4
--J.

Sutinku
(vardas, pavarde, paraSas)

(data)

interneto svetaineje, o taip pat socialiniq
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SUSITARIMAS
D,EL KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAUGOJIMO
data

vieta

.

Jonavos rajono neigaliqjq veiklos centras (toliau

Dariaus

ir Girdno g. 1 A,

Jonava ir

- centras), imones kodas

193366861, adresas

,

gyvenantis (-i)

(vardas pavarde)
(adrer;as)

el. paStas
tel. Nr.
(toliau - Darbuotojas), toliau
centras ir Darbuoitojas abu kartu vadinami Salimis, o kiekvienas i5 jq
skyriumi - Salimi, sudare Si
konfidencialumo susitarim4 (toliau Susitarimas).

1.
I'l'

S4vokos

-

Konfidenciali informacija Sio Susitarimo kontekste (toliau Konfidenciali
informacija) - tai
informacija, nurodyta Konfidencialios informacijos s4rase ir bet kokia
kita informacija, kuri4
suzinojo Darbuotojas pagal darbo sutarti darbo metu ir priklausanti
Darbdaviui, jo klientams ar
kitiems tretiesiems asmenims, kuri turi vertg del to, kad jos neZino
tretieji asmenys ir ji negali
bDti laisvai .liems prieinama, iskaitant, bet neapsiribojant, bet koki4
informacij4 apie teikiamas
paslaugas, darbuotojq sukurtus intelektines veiklos produktus
ar jq dalis, apie gaminam4 ir (ar)
prekiaujam4 produkcij4, atliekamus tyrimus ir (ar) jq rezultatus,
esamq ar potencialiq klientq,
tiekejq ar korLtrahentq s4ra5us, darbuotojq atlyginimus ir darbo s4lygas,
lygiq galimybiq politik4,
darbo uZmolr.esdio sistem4, informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojim
o tvark',
asmens duomenq politikE, Sio Susitarimo s4lygas, taip pat bet kokius
kitus duomenis, susijusius
su Darbdavio vykdoma veikla, bei informacij4, kuri4 Darbdavys
laiko komercine ar technologine
ar know-how paslaptimi nepriklausomai nuo to, ar tokia informacija yra
tiesiogiai itraukta i
Konfi dencialios informacii os saraSa.
I'1.1. Informacija apie trediuosius asmenis ar susijusi su trediaisiais asmenimis tai informacija,
kuri4 Darbuotojas suZinojo atlikdamas savo darbo funkcijas pagal darbo
sutarti, sudaryt4 su

Darbdaviu.
1.2' Konfldencialia informacrjapagal Susitarim4 nelaikoma informacija, kuri:
| '2'1' yra viesa ir laisvai prieinama, iSskyrus atvejus, kai ji
tapo viesa del Susitarimo pazeidimo;
| '2.2. yra atskleidiiama trediajai Saliai turint Darbdavio
iSankstini sutikim4 ra5tu;
1'2'3 ' yra atskleidLiama vykdant teiset4 teismo ar valdZios institucijos
nurodym4 ir apie tai
informuoj ant Darbdavi.

l'3'

Konfidencialic's informacijos atskleidimo draudimas netaikomas,
kai informacija teikiama
valstybes ar savivaldybes institucijai ar
istaigai apie darbdavio daromus darbo ar kitq teises

normq paZeidimus, taip pat, kai informacija teikiama teismui ar kitam gindus nagrinejandiam
organui.
|

'4.

Klientai

-

Lai

fiziniai

ar

juridiniai asmenys, sudarg su Centru sutartj irl ar

uLsakg vien4 ar kelet4

i5 Centro teikiamq paslaugq/ produktq.

l'5'

Tretieji asmenys -taifiziniai ar juridiniai asmenys, kurie gali butitiek su Centru sudarg
sutartis,
tiek jq nesudarg, tadiau jq vykdoma veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Centru ar
Klientais, ir del minetq santykiq kyla poreikis saugoti informacij4 tiek apie jq
vykdom4 veikl4,
tiek apie tos veiklos rezultatus.

1'6' Personalo rcluomenys Centre esami, buvg darbuotojai, jq duomenys,

2.
2.1.

asmenys, kurie
kandidatavo i Centre siDlom4 darbo viet4.
Susitarimo t;ikslas
Sis Susitarintas yra sudaromas siekiant apsaugoti Darbdavio komercinius interesus
bei sukaupt4
know-how, uZtikrinant konfidencialios informacijos apsaug4 bei nustatant konfidencialios

informacijos prieinamumo ir naudojimo tvarkq. Del nurodytos prieZasties Darbuotojas
isipareigoja saugoti suZinot4 ar gautE (tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai, tiek atsitiktinai)
Konfidenciali4 informacij4 ir imtis reikiamq priemoniq, kad Konfidenciali informaciia
nebgtu
prieinama ir atskleista jokiems tretiesiems asmenims.
3. Susitarimo clalykas
3.1. Siuo Susitarimu Salys susitaria del Darbdavio Konfidencialios informacijos apsaugos
tarp
Darbdavio ir Darbuotojo sudarytos darbo sutarties galiojimo metu, taip pat pasibaigus
minetai
darbo sutardiai.

4.

Konfidencia.liosinformacijosapsauga
informacija gali buti iSsaugota dokumentuose (popierines e irl ar skaitmeninese jq
versijose). mragnetindse, kino ar fotojuostose, nuotraukose, skaitmeninese laikmenose
ir kitokiose
informacijos laikmenose, piesiniuose, breZiniuose, schemose ir bet kokiose
kitose informacijos
(duomeng) kaupimo (saugojimo) priemonese. Konfidenciali informacija
taip pat gali btti ir
Zodine, t' y. egzistuojanti Zmogaus atmintyje ir nei5saugota (neisreikSta) jokia
materialia forma.
Darbuotojas isipareigoja uZtikrinti visos jam Zinomos ir (ar) patiketos Konfidencialios
informacijos slaptum4, be Darbdavio iSankstinio ra5y.tinio sutikimo nenaudoti
Konfidencialios
informacijos nei savo, nei bet kokiq trediqjq asmenq naudai, neatskleisti tokios
informacijos
kitiems asmenims, iskaitant ir kitus darbuotojus, iSskyrus Centro vadov4, savo
tiesioginj vadov4,
darbuotojus, kurie turi teisg susipaZinti su Konfidencialia informacija, taip pat kitus
Darbdavio

4'1' Konfidencialii

4'2'

4'3.

4'4'
4'4' l '

nurodylus asrnenis.
Darbuotojas prrivalo informuoti Darbdavi apie visas jam Zinomas aplinkybes,
keliandias gresmg
Konfi denciali o s informacij o s saugumui bei slaptumui.
Siekdamas tinkamai ivykdyti Siuo Susitarimu prisiimt4
isipareigojim4 Darbuotojas taip pat
isipareigoja:

i5 darbo vir:tos neissinesti jokitl

informacijos laikmenq (kompiuteriniq diskq, ra5ytiniq
dokumentq ir kt.). Salys susitaria, kad Centre
igaliotas asmuo turi teisg patikrinti ar Darbuotojas
laikosi Sio isipareigojimo;

4'4'2'jei tai nesusijg su pareigq vykdymu, nesiqsti el. pastu Klientams, Tretiesiems asmenims
ar
jokios informacijos, kuri Susitarimo prasme yra laikytina konfidencialia.
Bet kokios su
Centru susijus;ios informacijos siuntimas i5 darbuotojo asmeninio elektroninio paSto
ar
taip
kolegoms

iji,

pat

i

kitas 'rirtualias/skaitmenines duomenq saugyklas (iskaitant, bet neapsiribojant
dropbox,
google drive, wetransfer ir t.t.) yra grieltai draudziamas ir laikomas
Susitarimo paZeidimu.
4'5' Kilus bet kokiq abejoniq del to, ar informacijayrakonfidenciali, Darbuotojas privalo
elgtis su
tokia informacija taip' tartum ji butq konfidenciali informacija iki tol, kol
Darbdavys ji
informuoja, l<ad tokia informacija nera K.nfidenciali
informacija.
4'6' Pasibaigus tarp Darbdavio ir Darbuotojo sudarytai darbo sutardiai, Konfidenciali
informacija
negali blti atskleista ar platinama ir Darbuotojas neturi teises pasilikti
ir (ar) platinti bet kokiq
Konfidencialios informacijos koprjq ar nuorasq. Darbuotojas
taip pat privalo grE1intiDarbdaviui
ar jo nurodylam asmeniui visus dokumentus ir medZiag4
bei visas jq kopiias, nuora5us ir (ar)
iSrasus (iskaitant bet kokias informacijos laikmenas),
kuriuose gali bDti Konfidencialios
informacijos, per tris darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo
gavimo, tadiau ne veliau, kaip
darbo sutarties pasibaigimo dien4' Siuo atveju darbuotojas neturi
teises pasilikti sau jokia forma
iSsaugotos Konfi dencialios informacij os.

4'7

'

5.
5'l'
5.2.

5'3'

6.

Darbdavys privalo supaZindinti Darbuotoj4 su visais vidiniais
dokumentais (iei tokie egzistuoja),
reglamentuoj ilndiai s Konfi dencial io s informacij o s naudoj
im4 ir apsaug4.
Darbuotojo artsakomyb6
Darbuotojas, paZeidgs siuo Susitarimu prisiimtus ar is jos
kylandius isipareigojimus, atsako
istatymq numatyta tvarka.
Darbuotojas, neteisdtai perdavgs Konfidenciali4 informacii4
trediajam asmeniui, taip pat yra
solidariai atsakingas Darbdaviui uZ trediqjq asmenq padaryi.q
Lalq, neteisetai panaudojant gaut4
informaciia.
Darbuotojas yra atsakingas uZ Zalos atlyginim4, jei Siame
susitarime neleistinu b[du panaudojo,
perleido, perdave KonfidencialiE informacij4 ir tokiais
savo veiksmais sukele Zalos Klientams ar
Tretiesiems asmenims' Jei Darbdavys del Darbuotojo padaryto
Konfidencialios informacijos
naudojimo paZeidimo atlygina Lalq Klientams irl ar Tretiesiems
asmenims, Darbuotojas tokios
atlygintos Zalos sum4 privalo atlyginti Darbdaviui.

Baigiamosiosnuostatos
Sis Susitarimas isigalioja nuo jos pasirasymo momento. Salys susitaria,
kad visi Susitarime
esantys isipareigojimai ir susitarimai lieka galioti ir pasibaigus
Darbuotojo clarbui pagal darbo
sutarti, sudaryt4 su Darbdaviu, nepriklausom
6.2, Sis Susitarimar; sudary.tas lietuviq kalba, dvie
gahq.

6'1'

6.3.

6'4'
6'5'

Sis Susitarimas isigalioja nuo jo pasiraSymo
ievoliq
jvykdymo ir gali bDti pakeistas ar papildyras tik
Sio Susitarimo s4lygos yra konfidenciali informacija ir tretiesiems
asmenims gali buti atskleista
tik i Simtinai s, l-ietuvos Respublikos istatymq numatytai s, atvej ais.
Salys, pasirasydamos 5i Susitarimq, patvirtina, kad sio Susitarimo
s4lygri turinys Salims yra
suprantamas, aiSkus ir atitinka Saliq iSreik5t4 vali4.

Darbdavio vardu:

Darbuotojas:
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PATVIRTINTA
Jonavos rajono neigaliqjq
veiklos
centro direktoriaus 20lg
m. rugsejo
1l d. isakymu Nr. I_t_64
4 priedas

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS
SARASAS

'

l

fstaiga

-

Jonavos rajono neigaliqiq
veiklos centras (toriau

- centras).
2' Darbuotojas - fiziniai asmenys, kuriuos
su centru sieja darbo teisiniai
santykiai.
3' Konfidencialumo susitarimas

- hrp centro ir

4'

konfi dencial ios informacij
os apsaugos.

Darbuotojo sudarytas susitarimas

der

Konfidencialios informacijos
s4rasas

- s4rasas, kuris yra tarp centro ir Darbuotojq pasirasl,tq
susitarimq derl konfi denciarios
informacij os apsaugos neatskiriama
dari s.

5. Konfidencialia informacija

yra laikoma:

. informacija zrpie Centro
strategij4 bei vystymo politik4;
5'2' visa informaLcija apie
centro klientus, tiekejus ir versro
partnerius (faktinius (esamus)
ar
potencialius'
kontaktinius
5. f

irl

duomenis

skelbiamus duomenis);

ir

rekvizitus, isskyrus, pagar
istatymus viesai

5.3. informacija a,pie

centro teikiamq bei
isigyjamq paslaugq ar produktq kain4;
5.4. informacija apie centre
taikom4 teikiamq pasraugq
kainq apskaidiavimo metodik4;
5.5. visa informa6rija'
susijusi su centro darbuotojais
(darbuotojq vardai, pavardes,

kontaktiniai
duomenys' darbuotojq pareigos,
darbuotojq darbo uZmokestis
bei kitos ismokos, kvalifikacijos
kelimo' premijavimo sistemos,
atestacija, issilavinimas ir
kita informacija apie visus ar
bet
kurj Centro darbuoroj4
@Dsim4 ar buvusi));
informacija apie darbo organizavim4,
principus ,tvarkE,veiklos
organizavimo sistem4;
visa informacija apie centre
naudojamas kompiuterines
programas;

visa informaciia apie centre
vykdomus ir ateityje numatomus
vykdyti projektus, jq kain4,
finansavimo Saltinius ir vis4
kit4 Zinom4 informacij4;
informacija apie kitas centre
vykdomas operacijas, kurios
atskreidimas gari padaryti
Larq
Centrui bei jo klientq interesams:

5'10' informacija
asmenims;
5'

aloie centre gaunamus

ir mokamus mokejimus kitiems juridiniams
ar fiziniams

l f informacija a;rie centro
finansing, buhaltering ir teising
informacij4, gautus pasiDlymus;
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5.12, informacija apie
Centro sudarytas, sudaromas
sutardiqsq[ygas (kaina,

s

I

ateitrje planuojamas

sudaryti sutartis,
atsistait]ri;J"1:::1,ar
,ffi;1,?:tir'];:Hi;Til,T:::il:.3;".,
r

3 ui,a inn,r,i",;;;;;ff

telefonas, r:lektroninis
pa5tas, turimos le5os

ir pan.);

5'14' visa infbrmacija'
susijusi su gaunama
korespondencija (darbuotojq
priemonemis (pastu'
bet kokiomis
faksu' elektroniniu pastu,
per kurjerius ir kt.)
gaunami, siundiami
ruosiami raiSkai'
5'15' centro arjo

ffi:,
5'i6'

atsakymai j uzklausimus,
kita korespondencija);
darbuotojq naudojami

r#ffffio.

;?:;"

bei

slaptaiodriai, kiti prisijungimo
duomeny s, sraptaiodLiai,
kompiuteri'"; :,,,.-os,
erektroninio pasto, intemetinio

visi centre kaupiami,
saugomi, teikiami, gaunami
fiziniqasmenq duomen
5'17 ' visa kita inLformacija,
s;
turinti zymes ,,konfidenciaru,.,
,,srapta,. ir pan.
5' 18' visa kita irLformacija'
susijusi su centru, kuri
nera prieinama hetiesiems
gali sukerti ji,'airiq
smenims bei kuri
nuostoriq ft/ arbagari
tureti itakos cenro reputacijai;
5, 19. kiti
duomenys.

Darbuotojas

Vardas pavarde

1.2

JoNAvos RAJoNoITEIGALTUJU
vErKLos .ENTRAS
DrREKToilus

DEL JONAVOS RAJONO
NEIGA

rvARKyMo,

NAunojrivro,

lg

iry$ffTo

20lg m, rugse.jo il d. Nr.
l-t_64
Jonava

, Vadovaujantis 1996 m. birZelio
jstatvmo
reglamentu (ES):1016/679:
'|ii'o .aktuatia;"d;jJq rL 'v ru IIr' oatandzto 27

*,

r' T v irt

teisines apsausos
''';ij?,illllllli,J':T::iT:lJ,"l.l,
parlamento

in

' rajono

ir

i..ro",

u Jonavos rajono nejgariqiq
- "vf s.rrqJq veikros
velKlos centro asmens
duomenq tuarkymo, naudojimo
duomenr

v
taisykles,
2' P r ipur.i t u nerekus

ir squgojimo

d, Euroros

rr":::j::-:iaus

jsakvm q20t5-0e-0e
.r
nejgariqiq veikros
Nr.
cenrro urrJir'oromenq
rvarkymo taisykriq patvirrinimo,,. I-r-78,,Der Jonavos

.--l

Dire(tore
Aurika Matutiene

