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PATVIRTINTA
Direktoriaus
2018 m. geguZes 17 d, lsakymu Nr. V-80
De1 bendrr4jq asmens

duomenq

apsaugos taisykliq patvirtinimo

VTLNTAUS VTADTSLAVO SIROKOMLES GTMNAZTIA
BENDROSIOS ASMENS DUOMENU APSAUGOS TAISYKLES,
priimtos Pagal20l6 m. balandZio 27 d, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 20161679 del fiziniq
asmenq aPsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq jud6jimo nuostatas

r.
1.
2.
J.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10'
11.
12.

PAGRTNDTNES S.dVOKOS

Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazija istaigos kodas 190001,462, rcgistracijos adresas Linkmenq g.
& LT-09300 Vilrrius, kontaktai: el. p. rastine@sirokomles.vilrrius.lm.lt, tel. nr. Z75 10 47.Toliau asmens
duomenq tvarkymo ir naudojimo taisyklese ,,lstaiga,,.
Duomenq subjektas - rei5kia fizini asmen!, i5 kurio [staiga gauna ir tvarko asmens duomenis.
Darbuotojas - reiSkia asmeni, kuris su [staiga yra sudargs darbo ar pana5aus pobudZio sutarti ir
[staigos
vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis arba tokius duomenis tvarko pagal savo
pareigybiniuose nuostatose ivardytas darbo funkcij as arba, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu duomenq subjektu, kurio tapatybe
yra Zinoma arba gali bllti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip
asmens kodas, vienas arba keli asmeniui brldingi hzinio, fizio\ogirio, psichologinio, ekonominio,
kulhfrinio ar socialinio pobndZio poiymiai.
Duomenq gavdjas - juridinis arba fizinis asmuo arba valstybes institucija, kuriem teikiami asmens
duomenys.

Duomenq teikimas

- asmens duomenq atskleidimas, perduodant ar kitu budu padarant juos prieinamus
(i5skyrus paskelbim4 visuomenes inf ormavimo priemonese).
Duomenq tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, uZraiymas,
kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas),
teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir (arba) aritmetinds operacijos, paieEka, skleidimas,
naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmq rinkinys.
Duomenq tvarkytojas - juridinis ar fiziris (kuris n6ra duomenq valdytojo darbuotojas) asmuo, duomenq
valdytojo igaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenq tvarkytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali buti
nustatyti istatymuose ar kituose teisds aktuose.
Duomenq valdytojas - juridinis ar fiziris asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens
duomemtr tvarkl'rno tikslus ir priemones. Jeigu duomenq tvarkymo tikslus nustato
istatymai ar kiti teises
aktai, duomenq valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali brlti nustatyti tuose
istatymuose ar kituose
teisds aktuose.

Ypatingi asmens duomenys - duomenys, susijg su fizinio asmens rasine ar etnine kilme, politiniais,
religiniais, filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesin6se s4jungose, sveikata, lytiniu gyvenimu,
taip pat informacija apie asmens teistum4.
Sutikimas - savanori5kas duomenq subjekto valios pareiSkimas tvarkyti jo asmens duomenis jam Zinomu
tikslu' Sutikimas tvarkyti ypatingus asmens duomenis-turi bnd iSreik5tas ai5kiai raSytine, jai prilyginta
ar kita forma, neabejotinai irodandia duomenq subjekto vali4.
Trediasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, iSskyrus duomenq subjektry duomenq valdytojry duomenq
tvarkytoj4 ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo
igalioti tvarkyti
duomenis.
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13.

Vidaus administravimas

-

veikla, kuria uZtikrinamas duomenq valdytojo savaranki5kas funkcionavimas

(struktrros tvarkymas, personalo valdymas, turimq materialiniq
14.

15.

ir

finansiniq iStekliq valdymas ir

naudojimas, raBtvedybos tvarkymas).
Reglamentas -2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 201.6/679 del
hziru4 asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir d61 laisvo tokiq duomenq judejimo nuostatas

Taisykles

-

Sios ,,Vilniaus Vladislavo Sirokomles gimnazijos bendrosios asmens duomenq apsaugos

taisykl6s".

il.
L.

BENDROSIOSNUOSTATOS
Taisykles reglamentuoja lstaigos

2'

Asmens duomenq tvark).nno [staigoje taisykliq tikslas reglamentuoti asmens duomenq tvarkym4
[staigoje, uZtikrinant 201,6 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 201.61679 det
fizirul/- asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo nuostatas,

ir jos darbuotojq veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant
automatines
ir neautomatines asmens duomenq tvarkymo priemones, taip patnustato
[staigoje irengtas
Duomenq subjekto teises, asmens duomenq apsaugos igyvendinimo priemones ir kitus su asmens
duomenq tvarkymu susijusius klausimus.

Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos lstatymo bei kitq susijusitl teises aktg laikym4si

3'

ir igyvendinim4.

Mokinio/ tevg pateikti asmens duomenys yra tvarkomi: (i) kad butq ivykdyta
[staigai taikoma teisine
prievole; (ii) siekiant atlikti uZduotl, vykdom4 vieSojo intereso labui arba vykdant d.uomenq valdytojui
pavestas vieSosios valdZios funkcija; (iii) tvarkyti duomenis butina del svarbaus vielojo i.iereso
prieZasiiq, remiantis S4jungos arba valstybes nares teise, kurie turi buti proporcingi tikslui, kurio
siekiama, nepaZeisti esminiq teises i duomenq apsauga nuostatq ir kuriuose turi buti numatytos
thkamos
ir konkredos duomenq subjekto pagrindiniq teisiq ir interesq apsaugos priemones. Be kita ko, ugd.ymo

sutarties sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais.

4'

[staiga renka Duomenq subjekto duomenis, kuriuos

5'

registruotu pa5tu, faksu, telefonrl tiesiogiai atvykgs !
[staigos veiklos viet4.
[staiga rupindamasi Duomenq subjekto privatumu, isipareigoja saugoti Duomenq subjekto privatumq bei
pateikt4 in{ormacij4 naudoti iSskirtinai Siose Taisyklese nurodytiems tikslams, be bro-"nq
subyekto

jis

savanoriSkai pateikia elektroniniu pa5tu,

sutikimo neatskleisti Sios iaformacijos jokiems tretiesiems asmenims, iSskyrus
[staigos partrerius,
ir laisvalaikio paslaugas arba kitas,.su [staigos mokiniq ,rgdyrno paslaugq uZsakymq
tinkamu ivykdymu susijusias paslaugas. |staiga taip pat gali perduou nuorner,q subjekto Asmens
duomenis tretiesiems asmenims, kurie [staigos vardu veikia kaip Duomenq tvarkyiojai. Asmens
duomenys gali btrti teikiami tik tiems Duomenq tvarkytojams, su kuriais
[staiga yra pasira5iusi
atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariandios Asmens duomenq
perdavim4/teikim4 ir Duomemtr tvarkytojas uZtikrina adekvadi4 perduodamq Asmens duomenrl
apsauga.
teikiandius poilsio

6'
7.

Visais kitais atvejais, Duomenq subjekto Asmens duomenys Tretiesiems asmenims gali buti
atskleidiiami
tik Lietuvos Respublikos teises aktq numatyta tvarka. Duomeng subjekto Asmens duomenis
[staiga gali
perduoti vyriausybin6ms ar teis6saugos institucijoms, joms pareikalavus, ir tik jeigu tai
numatyta pa=gal
gaiiojandius istatymus. [staiga nenaudoja ir neatskleidZia ypatingos asmenines informacijos,
to-tior tiip
inlormacija apie sveikata rasing kilme, religinius lsitikinimus ar politines paZiiiras ir pan.
Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami atsiZvelgiant tal, kokiais tikslais Duomenq
i
subjektas juos
pateike [staigai ar kitais Duomenq subjekto patvirtintais tikslais.
Duomenq subjekto Asmens duomenq naudojimo tikslai:
7.1'. Duomenq subjekto ugdymo paslaugq apdorojimui, administravimui ir lvykdymui;
7.2. Duomenq subjekto identifikavimui [staigos duomenq sistemose;
7'3' Problemq, susijusiq su ugdymo paslaugq igyvendinimrl pateikimq panaudojimu i5sprendimui;
7.4. Administraciniais, nusikaltimq prevencijos atskleidimo ir teisiniais tikslais;

2/8

Vilniaus Wadislaao Sirokomlis gimnazijos bendrosios asnlens duomen4 apsaugos taisyklbs

7.5.
8.

9.

10

Statistikos analiz6ms, bendriesiems tyrimams, kurie leidZia gerinti ugdymo paslaugas bei tobulinti
jq kokybe;

7.6. Auditui.
Duomenq subjektas, pateikdamas [staigai savo Asmens duomenis, patvirtina ir sutinka, kad [staiga
valdytq ir tvarkytq Duomenq subjekto asmeninius duomenis, laikantis Eiq Taisyklirp gatiojaniiq istatymq
bei kitq norminiq teis6s aktq.
Taisykliq privalo laikytis visi [staigos darbuotojai, kurie tvarko [staigoje esandius Asmens duomenis arba
eidami savo pareigas juos suZinq arba turi prieg4 prie duoment4 bazhq kuriose patalpinti Asmens
duomenys, be kita ko, lstaigos pasitelkti Duomenq tvarkytojai ar Tretieji asmenys, kuriuos [staiga
pasitelkd paslaugai teikti (jeigu pasitelke).
Surinkti Duomenq subjekto Asmens duomenys, kuriuos [staiga naudoja iSskirtinai del buhalteriniq
veiksmq atlikimo, kaip tai ipareigoja LR istatymai del buhalterines apskaitos tvarkymo (pvz., s4skaitqfakh1ry i5ra5ymo, dokumentr4 archyvavimo), netraktuojami kaip duomenq tvarkymas ir netaikomos
Reglamento nuostatos.

ilI.
1,.

ASMENS DUOMENYS IR PRIVATUMO POTITIKA
[staigos renkama informacija gali bUti:

1.1.

Duomenq subjekto vardas, pavarde;
Asmens kodas;

1,.2.
1,.3. Gimimo
1,.4. Lytis;

1.5.

data;

Adresas;

1,.6. Elektroninio

1.7.
1.8.
1,.9.

pa5to adresas;
Telefono numeris;

Akademiniai rczultatai;
Gimtoji kalba;

1.10. Tautybe;
1.11. Pilietybd;
1.12. Socialinio draudimo numeris;
1,.13. Spec. poreikiai;
1,.1,4. Pasiekimai;

1.15. Mokinio Seimos sudetis;
1.76. E-mokinig registro asmens kodai;
1,.17. Duomenys apie sveikatos buklg pagal formas Nr. 027-Uo Nr. 068/a ir Nr. 094/a (pvz., patirtas
traumas, ligas ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga sutardiai ivykdyti);
1.18. Kontaktiniai tevq (globejq) duomenys, kaip antai vardas, pavard|, gimimo data, gyv. adresas,

2.
3.

telefono numeris;
1,1,9. Duomenys apie nemokam4 mokiniq maitinim4 i5 socialinio paramos skyriaus;
1,.20. Speciahls ugdymo poreikiai i5 Pedagogines psichologines tamybos.
1,.21,. Etnine kilme;
1,.22. Invalidumo/ neigalumo duomenys.
[staiga uitikrina gautq duomeill apsaugq ir isipareigoja 5i4 informacij4 panaudoti tik esant Duomenq
subjekto sutikimui ir tik istatymo numatytais atvejais.
Ypatingi duomenys, nurodyti Taisykliq 3 d. 1p. 2 ir 9 papunktyje renkami ir saugomi kartu su Duomenq
subjekto pasira5yta ugdymo sutartimi prie kurios priejimas yra apribotas. SusipaZinti su ypatingais
duomeninis gali [staigos direktorius ar jo igaliotas atstovas, be kita ko, buhalterija ir tik tokia apimtimi,
kiek reikalinga buhalterinds apskaitos, archyvavimo tikslais arba praneSti atitinkamos valstybes
institucijoms (pvz., VMI, VSDFV). Ypatingi duomenys popierine forma saugomi 10 metq. Elektroninese
duomenq baz6,sellaikmenose perkelti ypatingl duomenys sunaikinami pilnai ivykdZius sutard.
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[staigos darbuotojai, atlikdami savo pareigas

ir tvarkydami Duomenq subjekto

asmens duomenis, laikosi

5iq principq:

4.1.. Duomenq subjekto suteiktq informacij4 renka, tvarko,

4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

saugo tik ddl teisdto intereso ir grieZtai
laikydamiesi 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 20161679 del
hzinn4 asmerul apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo
nuostatq Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo, kitq 5i4 teises sriti
Lietuvos Respublikoje reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq ir 5iq Taisykliq;
Renkant ir tvarkant asmens duomenis laikosi tikslingumo ir proporcingumo principq nereikalauja
i5 Duomenq subjekto pateikti tq duomenrp kurie n6ra reikalingi, nekaupiami;
Kaupia tik tuos duomenis, kurie bfltini teikiant kokybiSkas paslaugas;
Duomenq subjekto asmens duomenis gali suZinoti tik atitinkamq kompetencija turintys [staigos
darbuotojai irlar Tretieji asmenys, kuriuos [staiga pasitelk6 paslaugai teikti, ir tik tais atvejais, kai to
reikia paslaugai suteikti;
Duomenq subjekto Asmens duomenq lstaiga neatskieidZia Tretiesiems asmenims, iSskyrus
istatymuose numatytus atvejus arba jei tai atlikti [staig4 ipareigoja pats Duomenq subjektas;
Duomenq subjekto Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenq tvarkymo
tikslai, susijg su tinkamu paslaugq suteikimrl tadiau visais atvejais ne ilgiau kaip 3 (tris) metus po
galutinio paslaigq suteikimo arba tol, kol Duomenq subjektas nepareikalauja i5trinti sukauptus
duomenis, i5skyrus popierine forma saugomus duomenis, kuriems galioja archyvavimo istatymo

nuostatos.

IV.
1,.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ASMENS DUOMENU SAUGUMAS IR TVARKYMAS
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, Europos S4jungos ir
kt. duomenq apsauge reglamentuojaniiais teises aktais, [staiga taiko priemones, kurios uikirstq keli4
neteisdtai prieigai arba neteisetam Duomenq subjekto duomenq panaudojimui. [staiga uZtikrina, jog
Duomeng subjekto pateikiami duomenys btrtq apsaugoti nuo bet kokiq neteis6tq veiksmq: neteiseto
Asmens duomenq pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybes vagystds, sukdiavimo bei,
kad Asmens duomenq apsaugos lygis atitiktq Lietuvos Respublikos teises aktq nustatytus reikalavimus.
[staiga naudoja atitinkamas verslo sistemas ir procedhras, leidZiandias apsaugoti ir ginti Duomenq
subjekto [staigai patiketus asmeninius duomenis. [staiga naudoja saugumo sistemas, technines ir fizines
priemones, ribojandias prieig4 prie Duomenq subjekto asmeniniq duomenq ir jq panaudojimo [staigos
serveriuose. Tik specialius leidimus turintys [staigos darbuotojai turi teisg matyti Duomenq subjekto
asmeninius duomenis, pateiktus [staigai sutariiq pagrindu.

Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu budu ir automatiniu btrdu naudojant [staigoje irengtas
asmens duomenq tvarkymo priemones.
|staiga naudoja Sias duomen4 bazesl programas valdant Asmens duomenis: Pedagogq registras, Emoksleivirl registras, E-mokytojq registras, NEC, E-VARTAI.
Duomenq subjekq Asmens duomenis gali Warkyti tik [staigos direktoriaus igalioti darbuotojai ar tie
[staigos darbuotojai, kuriems pagal darbo specifik4 ir pareigybines funkcijas butina suZinoti Asmens
duomenis (pvz., klasiq aukletojai, kurie tiesiogiai moko savo klases mokinius).
Neribotq prieiga prie mokiniq asmens duomenq turi: [staigos direktorius, direktoriaus pavaduotojai,
ra5tines vedeja, klasiq aukletojai (atitinkamq klasrrt mokiniq duomenys) (s4ra5as baigtinis). Visi kiti
[staigos darbuotojai, noredami susipaZinti su [staigos valdomais duomenimis, jeigu toks poreikis
atsiranda vykdant pareiginiuose nuostatose ivardytas funkcijas turi kreiptis i [staigos vadov4 su praSymu
del prieigos prie Asmens duomenq suteikimo. Tokiu atvejq [staigos vadovas gali suteikti laikinq prieigE
prie praSomq duomenq ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga uZduodiai ivykdyti.
Kiekvienas darbuotojas, tvarkantis Asmens duomenis, privalo:
7.1,. Pasira5yti konfidencialumo lsipareigojim4 del duomenq tvarkymo;

418

Vilniaus Wadislaao Sirokomlbs gimnazijos bendrosios asmens duomen4 apsaugos taisyklbs
う乙
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73.

Tvarkyti Asmens duomenis grieLtai vadovaudamasis 2076 m. balandZi o 27 d. Europos parlamento
ir Tarybos reglamento (ES) 201,6/679 del fiziniq asmeil+ apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiq duomenq judejimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisinris
apsaugos istatymu bei kitq susijusiq teis6s aktq reikalavimais;
Saugoti Asmens duomenq paslapti. Turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje
bet
koki4 su Asmens duomenimis susijusi4 informacijry su kuria jis susipaZino vykdydamas savo
pareigas, nebent tokia informacija butq vie5a pagal gatiojaniiq
lstatymq ar kitrtr teis6s aktq
nuostatas' Konfidencialumo principo [staigos darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus d"arbo
santykiams;

7.4.

7.5.

8.

9.

ir nesudaryti s4tygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su Asmens
duomenimis n6 vienam asmeniui, kuris n6ra igaliotas tvarkyti Asmens duomenq;
Siekdamas uZkirsti keli4 atsitiktiniam ar neteisetam Asmens d.uomenq sunaikinimuu pakeitimui,
atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, turi saugoti dokuirentus
bei
Neatskleisti, neperduoti

duomenq rirkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingq kopqq darymo.
{staigos
dokumentq kopijos, kuriose nurodomi Asmens duomenys, turi fuu ,rr,rikiotor'taip, kad
Biq
dokumentg nebutq galima atkurti ir atpaLrntr jg turinio;
7.6. Nedelsiant prane5ti savo vadovui apie bet koki4 itartin4 situacijry kuri gali kelti gresmq Asmens
duomenq saugumui ir imtis priemoniq tokiai situacijai i5vengti.
Darbuotojai, kurie automatiniu budu tvarko asmens duomenis arba i5 kuriq kompiuteriq galima
patekti i
vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti slapial,odaius.
SlaptaZodZiai
turi buti keidiami periodiSkai (visais atvejais ne rediau kaip kas 3 (tris) men.), o taip pat susidarius
tam
tikroms aplinkybems (pvz., pasikeitus darbuotojui, iSkiius isilauZimo gresmei, -dlus
itarimui, kad
slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims ir pan.) slaptaZodis turi Uuti pakeistas
nedelsiant.
Darbuotojas, dirbantis konkretiu kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZod!.
Duomenq subjektq Asmens duomenys gali bnti renkami ir saugomi tik
[staigai nuosavybes teise
priklausandiuose kompiuteriuose ar kitose informacinirtr technologijq prieloniq
irenginiuose.
DraudZiama saugoti Asmens duomenis asmeniniuose Darbuotojq
irenginiuose (pvz., telefonuose,

planietese ar kt.).
10.

UZ kompiuteriq prieZirlr4 atsakingas darbuotojas (ar) kompiuterigisistemq prieZiflros
paslaugas teikiantis
subjektas privalo uZtikdnti, kad asmens duomenq rinkmenos nebfltq
,,mltomos,, (ingl. shared) iE kitq

kompiuterirl, o antivirusin6s programos atraujinamos periodilkai.

12.

Atsakingas uZ kompiuteriq prieZiurq darbuotojas (ar) kompiuterig/sistemq prieZiuros
paslaugas
teikiantis subjektas daro kompiuteriuose esaniiq duomenq rinkmenq kopijas. praradus
ar sugadinus Eias
rinkmenas, atsakingas darbuotojas (ar) kompiuterig/sistemq prieZiuros paslaugas teikiantis
subjektas turi
jas atstatyti ne v6liau kaip per 3 (tris) darbo dienas.
Darbuotojas netenka teises tvarkyti asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo
darbo ar panalaus
pobudZio sutartis su [staiga, arba kai [staigos vadovas atiaukia darbuotojo paskyrim/
igauojimi tvarkyti
asmens duomenis.

13.

Duomenq subjektg dokumentai bei jq kopijos, finansavimo, buhalterin6s apskaitos
ir atskaitomyb6s,
archyvines ar kitos bylos, kuriose yra Asmens duomentl, saugomos rakinamose
spintose arba

seifuose.

14.

Dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenq, neturi buti laikomi visiems prieinamoie
matomoje vietoje.
Siekdama uztikrinti Asmens duomenq apsaugtu
arba
numato
[staiga igyvendina
igyvendinti 5ias asmens
duomenq apsaugos priemones:
14.1,. Administracines (saugaus dokumentq ir kompiuteriniq duomenq bei jq

archyvrl tvarkymo, taip
pat lvairiq veiklos sridiq darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personalo supaZindinimas
su
asmens duomenq apsauga ir kt.);
1'4'2' Technines ir programinds irangos apsaugos (tamybiniq stodiq, informaciniq sistemq
ir duomenq
baziq administravimas, darbo vieflp lstaigos patalpq pieLiira, operaciniq sistemq apsauga,
apsauga nuo kompiutedniq virusq ir kt.);
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15

16.

1,4.3. Komunikacijq ir kompiuteriq tinklq apsaugos (bendro naudojimo duomentp programq,
nepageidaujamq duomenq paketg filtravimas (angl.
firewalting) ir kt.);
Asmens duomenq apsaugos technines ir programines priemones turi uztikrinti:
15.1. Operaciniq sistemq ir duomenq baziq kopijq saugyklos irengimq;
1'5.2. Nenutrrfkstamo duomenr4 tvarkymo (apdorojimo) proceso technologijq;

15.3. Sistemq veiklos atraujinimo nenumatytais afvejais strategij4 (netiketumq valdymas);
15.4. Autorizuot4 duomenq naudojimry jqnepaLeidLiamum4.
[staigos pasitelkti Duomenq tvarkytojai ar Tretieji asmenys, kuriuos [staiga pasitelke uZsakytoms
paslaugoms teikti turi garantuoti reikiamas technines ir organizacines asmens duomenq apsaugos
priemones ir uZtikrinti, kad tokiq priemoniq bfltq laikomasi. L:rformuoti
[staig4 apie ketinamas iudaryti
sutartis su pagalbiniais duomenq tvarkytojais bei gauti iSankstinius ra5ytinius
[staigos sutikimus del jq
paskyrimo.

V.
1..

う４
つ０

DUOMENU SUBJEKTO TEISES
Duomenq subjektas turi Sias pagrindines teises:
1,.1. Zinolapie savo asmeniniq duomenq tvarkym4;
1,2. susipaZinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
1.3. Reikalauti iEtaisyti, sunaikinti Duomenq subjekto asmeninius duomenis, kuriais disponuoja [staiga;
L.4. Nesutikti, kad butq tvarkomi Duomenq subjekto Asmens duomenys.
1'5. Taip pat Duomenq subjektas turi teisg atsisakyti pateikti Asmens d.uomenis. Tokiu atveju [staiga
pasilieka teisg nesuteikti paslaugq Duomenq subjektui.
Duomenq
subjektas yra jaunesnis nei 16 metq amZiaus ui toki asmeni sutikim4 del Asmens
Jeigu
duomenq tvarkymo duoda jo atstovai pagal istatymq (globejai).
Duomenq subjekto teis6 susipaZinti su savo Asmens duomenimis
lgyvendinama Bia tvarka:
3'4. Duomenq subjektas, pateikgs [staigai asmens tapatybg patvirtinand dokument4 arba teises aktq
nustatyta tvarka ar elektroniniq ry5iq priemonemis, kurios leidiia tinkamai identifikuoti asmen!,
paMrtinqs savo asmens tapatybg, turi teisq gauti informacij6 i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo Asmens
duomenys surink0 kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo
teikti
bent per paskutinius vienerius metus. Jei prabym4 Duomenq subjektas siundia paltu ar per
pasiuntini, prie pra5ymo turi brfti prideta notaro patvirtinta Duomenq subjekto asmens tapatybg
patvirtinandio dokumento kopija. Kai det informacijos apie asmen! kreipiasi jo atstovas, jis turi
pateikti atstovavimq patvirtinand dokument4 ir savo asmens tapatybq patvirtinanti dokument4.
Jei
duomenq subjekto atstovo praSymas iSreik5tas raBytine forma, duomenq valdytojas turi pateikti

jam atsakym4 ra5tu.

3.5.

Praiymq ddl susipaiinimo su Asmens duomenimis subjektai gali pateikti
]staigai el. p.

rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt arba atsiqsti prabymE registruotu pa5tu veiklos adresu
Linkmenq

3'6'
3'7'

g. 8, LT-09300 Vilnius.

Gavus Duomenq subjekto paklausim4 del jo Asmens duomenq tvarkymo ir patikrinus Duomeng
subjekto tapatybg, Duomenq subjektui suteikiama informacija, ar su juo susiji Asmens
duomenys
yra tvarkomi ir pateikiami Duomeml subjektui praEomi duomenys.

Gavus Duomenq subjekto praSym4 susipaZinti su savo Asmeniniais duomenimis, informacija,
pateikiama ne v6liau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo Duomenq subjekto kreipimosi
dienos. Sis
laikotarpis prireikus gali buti pratgstas dar dviem mdnesiams, atsiZvelgiant pralyumq sud6tingum4

i
skaidiq. Duomeng valdytojas per vien4 menesi nuo pra5ymo gavimo di"r,o, informuoja
Duomenq subjektq apie toki pratgsim4 ir nurodo velavimo prieZastis. Duomenq subjekto pra5ymu
tokie duomenys turi buti pateikiami ra5tu. Neatlygintinai tokius duomenis duomenq
lstaiga teikia
Duomenq subjektui kartq per kalendorinius metus. Teikiant duomenis atlygintinai, atlyginimo
dydis neturi vir5yti duomenq teikimo s4naudq. Duomenq teikimo atlyginimo dydi duomenq
valdytojas nustato vadovaudamasis Duomentl teikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos

ir
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3.8.

VI.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

vlr.
1.

2.

apraStl patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 ,,Del
Duomenq teikimo duomenq subjektui atlyginimo tvarkos apraSo patvirtinimo".
[staiga turi teisg motyvuotai atsisakyti igyvendinti duomenq subjekto teises esant LR ADTAI 23
straipsnio 2 dalyle numatytoms aplinkybems.

DUOMENU VALDYTOJO PARETGOS
Kiekvienam Duomenq gavejui, kuriam buvo atskleisti Asmens duomenys, Duomenq valdytojas praneba
apie bet koki Asmens duomenq iStaisymry i5trynim4 arba tvarkymo apribojimq kaip tai itvirtinta 5iq

Taisykliq6d.lpunkte.
[staiga sudarydama sutartis su asmenimis, nesulaukusiais 15 (Se5iolikos) mery amiiaus privalo gauti

nepiLrametio asmens atstovq pagal istatyma (globejq) sutikim4.
Duomenq valdytol'as ir (ar) Duomenq tvarkytojas, suiinojqs apie Asmens duomenq saugumo pai,eidimq
del kurio neatsargiai arba neteisdtai sunaikinami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskleidZiami
persiqsti, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga turi
nedelsdamas apie tai informuoti vienas kitq.
[staiga igalioja [staigos administratore Ciq) ivykus duomeng apsaugos paZeidimui nedelsianf tatiau ne
veliau kaip per 24 val. uZpildyti asmens duomenq paZeidimo formE (Priedas Nr. L prie 5iq Taisyklir+) ir
pranebti Duomenq tvarkytojui. Be kita ko, nedelsiant po to, atlikti specialius lraBus asmens duomenq
apsaugos paZeidimq Zumale (Priedas Nr. 2 prie 5iq Taisykliq). Taip pat ne veliau kaip per 72 val. apie
irykusi paZeidim6 praneiti prieZiiiros institucijai - Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.
Kai del Asmens duomenq saugumo paZeidimo gali kilti didelis pavojus duomenq hzirtr,4asmens teis6ms
ir laisv6ms, Duomenq valdytojas nepagristai nedelsdamas praneEa apie Asmens duomenq saugulno
paZeidim4 Duomenq subjektui.
Auk5diau nurodyto pranebimo Duomenq subjektui nereikalaujama, jeigu ivykdomos bet kurios toliau
nurodytos s4lygos: (i) Duomenq valdytojas igyvendino tinkamas technines organizacines apsaugos
priemones ir tos priemon6s taikytos Ssmens duomenims, kuriems Asmens duomenq saugumo
paZeidimas turejo poveikio, visq pirma tas priemones, kuriomis uZtikrinama, kad asmeniui, neturiniiam
leidimo susipaZinti su Asmens duomenimis, jie brltq nesuprantami, pavyzdiiui, Sifravimo priemones; (ii)
Duomenq valdytojas vdliau emesi priemoniq kuriomis uZtikrinam4 kad nebegaletq kiln 7 d. 4 punkte
nurodytas didelis pavojus Duomenq subjektq teisdms ir laisvems; (iii) Tai pareikalautq neproporcingai
daug pastangq. Tokiu atveju vietoj to apie tai vielai paskelbiama arba taikoma pana5i priemone, kuria
Duomenq subjektai butq informuojami taip pat efektyviai.

DUoMENU TETKTMAS
]staiga, kaip Duomenq valdytojas turi teisg teikti Asmens duomenis Zemiau nurodytiems subjektams del
buhalterines apskaitos, ardryvavimo ar tinkamq sutarties ivykdymo tikslq:
1.1. Registruoti duomenis E-mokiniq registre;
1.2. Vihriaus miesto savivaldybei;
1.3. Kuno kulturos ir sporto departamentui;
1,.4. LR Svietimo ministerijai;
1.5. BiudZetiniq istaigqbuhalterinei apskaitai;
1,.6. Nacionaliniam egzaming centrui;
1,,7. VSDFV,
1.8. Svietimo inlormaciniqtechnologijq centras.
Auk5iiau apra5yti duomenys yra teikiami sutardiq pagrindu. [staiga yra pasira5iusi atitinkamos raBytinds
formos susitarimus del saugaus duomenq perdavimo Duomenq gavejams.
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VIII.

1'

2.

INTELEKTINES NUOSAVYBES TEISES
Jei nenurodyta kitaip, programine iranga, reikalinga [staigos paslaugoms, prieinama arba naudojama
[staigos intemetiniame puslapfe ir intelektualines nuosavybds teises (iskaitant autorines teises) i
intemetinio puslapio turini ir informacij4 priklauso [staigai. Be i5ankstinio [staigos ra$ytinio sutikimo
draudZiama atgaminti, vetsti, adaptuoti ar bet kokiu kitu brfdu naudoti bet kuriq
[staigos intemetinio
puslapio dali @et koki turini logotip6 programing irangq, produktus, paslaugas ar kt.; treiiqjq asmeru+
komercineje-ukineje veikloje. DraudZiama atlikti bet kuriuos kitus veiksmus, galindius paZeisti
[staigos
nuosavybes teises i [staigos intemetid puslapi, o taip pat prieEtaraujaniius s4Ziningai konkurencijai,
reklamai, paZ,eidLian(ius autoriq teises, kitus teis6s aktus ir galiojandi4 praktik4.
Bet koks neteisdtas teisiq panaudojimas ar kuris nors i5 minetq veiksmq sudarys esmin!
lstaigos
intelektines nuosavybes (iskaitant autorines ir kitas) teis6s pazeidimq.

Ix.
1.

REKLAMA
[staigo vie5indama savo veikl4 Atviry durq Sventes proga ar kitq renginiq metu gali siqsti reklaminio
pobudZio prane5imus apie vykdomas ugdymo paslaugas/ veikl4 Duomenq subjektams tadiau iB anksto
isipareigoja gauti Duomenq subjekto sutikim4 del reklamos gavimo.

X.
1.

ATSAKOMYBE
Duomenq subjektas privalo [staigai pateikti iSsamius ir teisingus Duomenq subjekto Asmens duomenis
bei inJormuoti apie atitinkamus Duomenq subjekto Asmens duomenq pasikeitimus.
[staiga nebus
atsakinga ui i,alq atsiradusiq Duomenq subjektui ir (ar) Tretiesiems asmenims d6l to,
log Duomenq
subjektas nurod6 neteisingus ir (ar) neiSsamius savo Asmens duomenis arba thkamai ir laiku
neinJormavo apie jq pasikeitimus.

2.

lstaiga intemetineje svetaineje syrokomla.lt taip pat iSviebina savo atstovo kontaktus del Duomenq
subj ektq praEymq na grin6jimo.

XI.
1'
2.

4
5.

6.

BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS
Duomenq subjektui, pateikiant informacij4 apie save [staigos veiklos vietose ir sudarant paslaugq sutartis
yra laikom4 kad Duomenq subjektas susipaZino ir sutinka su 5iq Taisyklir4 nuostatomis konkliudentiniais
veiksmais (LR CK 5.173 str.).

Sios Taisykles, sudarytos vadovaujantis 2016 m. balandiio 27 d.. Europos parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo
tokirl
duomenq judejimo nuostatomis, Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos
istatymu bei

kitq susijusiq teisds aktq nuostatomis.
]staiga turi teisg i5 dalies arba visiSkai pakeisti Taisykles apie tai i5 anksto prane5dama [staigos intemeto
puslapyje' Taisyklir4 papildymai arba pakeitimai isigalioja nuo jq paskelbimo dienos, t. y. kai jie
yra
patalpinami [staigos intemetiniame puslapyje. Jeigu Duomenq subjektas nesutinka su nauja Taisykliq
redakcija, Duomenq subjektas turi teisg atsisakyti naudotis
[staigos teikiamomis paslaugomis. 1ei po
Taisykliq papildymo arba pakeitimo Duomenq subjektas ir toliau naudojasi
lstaigos teikiamomis
paslaugomis, laikoma, kad Duomenq subjektas sutinka su nauj4ja Taisyklitl redakcija.
Siq taisykliq pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.
Visi nesutarimai, kilg de1 5iq Taisykliq vykdymo, sprendZiami derybq budu. Nepavykus susitarti
per 30
(trisdeSimt) kalendoriniq dieng, gindai sprendZiami Lietuvos Respublikos teis6s aktq nustatyta
tvarka.
Asmens duomenq paZeidimo forma patvirtinta pagal bendryjq asmens duomenq apsaugos taisykliq
1
priedo reikalavimus.

7.

Asmens duomenq paZeidimo Zumalo forma patvirtinta pagal bendryjq asmens duomenq apsaugos
taisykliq 2 priedo reikalavimus.
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