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PATVIRTINTA
Marijampoles socialines pagalbos centro
direktoriaus2020 m. rugpjldio l9 d.

isakymu Nr. V-48

MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALBOS CENTRO
ASMENS DUOMENV SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS IGYVENDINIMO

TVARKOS APRASAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

I' Marijampoles socialines pagalbos centro (toliau - Centro) Asmens duomenq saugojimo
politika ir jos igyvendinimo tvarkos apraSas (toliau - Politika) nustato pagrindiniu, urrr.r,
duomenq tvarkymo principus ir reglamentuoja asmens duomenq tvarkymo tikslus, pagrindus,
taisykles, proceduras, duomenq subjektq teisiq igyvendinimo ir technines bei organizacines
priemones, kuriomis vadovaujantis Centras savo veikloje tvarko asmens duomenis.

2. Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) Nr. 20161679 (toliau Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas arba
Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (ADTAI)
Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais asmens duomenq apsaugq reglamentuojandiais teises
aktais.

3. Politikoje naudojamos sqvokos atitinka Bendrajame duomenq apsaugos reglamente ir
ADTAI itvirtintas s4vokas.

4. Politikoje ivirtintos nuostatos negali plesti ar siaurinti ADTAI ir (ar) Bendrojo duomenq
apsaugos reglamento taikymo srities ir (ar) nuostatq. Politikoje esandios nuostatos turi blti
aiSkinamos vadovaujantis ADTAf ir (ar) Bendrojo duomenq apsaugos reglamento nuostatomis, o
esant prie5taravimams - vadovaujantis Bendrojo duomenq apsaugos reglamento ir (ar) ADTAI
nuostatomis.

5. Politika taikoma ir yra privaloma Centrui ir visiems Centro darbuotojams, iskaitant bet
kokius Centro pasitelktus duomenq tvarkytojus, kurie tvarko asmens duomenii arba luos suZino
eidami savo pareigas, taip pat, kitais pagrindais Centre funkcijas atliekantiems ar veikl4
vykdantiems asmenims.

6. Centro padaliniai, juose dirbantys darbuotojai, asmens duomenis tvarko tik vykdydami
jiems priskirtas darbo funkcijas ir ne didesniu mastu nei tai butina siekiant asmens duomenq
tvarkymo tikslq.

II ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

7. Centras, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Siais principais:
l.l.tikslo apribojimo - asmens duomenys tvarkomi tik teisetais ir

apibreZtais tikslais nustatytais prie5 renkant duomenis, ir toliau netvarkomi
Sioje Politikoje
su tais tikslais

nesuderinamu b[du;
7.2. teisetumo * asmens duomenys tvarkomi tik esant

pagrindui;
teisetam duomenq tvarkymo

7.3. tikslumo - asmens duomenys tvarkomi tokiu b[du, kad asmens duomenys bltq tiksl[s
ir esant jq pasikeitimui nuolat atnaujinami, o netiksl[s ar nei5sam6s duomenys turi buti iStaisyti,
papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jq tvarkymas;

7.4. sqiiningumo ir skaidrumo - asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir
teisetai, laikantis teises aktq, taip pat, bet nepasiribojant, Bendrojo duomenq apsaugos reglarnento,
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatym-o, reikalavimq;
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7.5. duomenq kiekrt maiinimo * Centras atlieka asmens duomenq tvarkym4 tik ta apimtimi,
kuri yra reikalinga ir butina Centro nuostatuose itvirtintiems tikslams pasiekti;

7.6. saugojimo trukm€s apribojimo - asmens duomenyi saugomi tokia forma, kad
duomenq subjektq tapatybg bDtq galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia ii.., tikslams, del kuriq
Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

7.7. vientisumo ir konfidencialumo - asmens duomenys yra tvarkomi tokiu budu, kad,
taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, butq uZtikrintas tinkamas asmens
duomenq saugumas,. iskaitant apsaug4 nuo duomenq tvarkymo be ieidimo arba neteiseto duomenq
tvarkymo ir nuo bet kokio netydinio atskleidimo, praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;

III DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR APIMTIS

8. Asmens duomenys centre tvarkomi Siais teisiniais pagrindais:
8.1. duomenq subjektas dave sutikimq. kad jo ur*.nr drorn.ry, bDtq tvarkomi vienu ar

keliais konkrediais tikslais (Bendrojo duomenq apsaugos reglamento 6 str. I d. a) p.);
8.2. kai tvarkyti duomenis butina siekiant lvykdyti sutarti, kurios Salis yra duomenq

subjektas, arba siekiant imtis veiksmq duomenq subjekto praSymu pries sudarant sutarti (Bendrojo
duomenq apsaugos reglamento 6 str. I d. b) p.);

8.3. tvarkyti duomenis bltina, kad bDtq ivykdyta Centrui kaip duomenq valdytojui taikoma
teisine prievole (Bendrojo duomenq apsaugos reglamento 6 str. I d. .) p.);

8'4. tvarkyti duomenis b[tina siekiant apsaugoti gyvybiniui duomenq subjekto ar kito
fizinio asmens interesus (Bendrojo duomenq apsaugos reglamenio 6 str. I d.d) p.);

8'5' tvarkyti duomenis bltina siekiant teisetq duomenq valdytojo arba trediosios Salies
interesq, i5skyrus atvejus, kai tokie duomenq subjekto interesai arba pagiindines teises ir laisves, del
kuriq bltina uZtikrinti asmens duomenq apsaug4, yra uijuos vir5esni (Bendrojo duomenq apsaugos
reglamento 6 str. 1 d. 0 p.);

8'6. tvarkyti duomenis bUtina siekiant atlikti uZduoti, vykdom4 vie5ojo intereso labui arba
vykdant duomenq valdytojui pavestas vieSosios valdZios funkcijas (Bendrojl duomenq apsaugos
reglamento 6 str. I d.e) p.).

9. Darbuotoiq asmens duomenys yra tvarkomi siais tikslais:
9.1. darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
9.2. Centro kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam vykdymui;
9.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
9.4. tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti.
10. Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojq vardaiir pavardes, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, banko s4skaitq numeriai (darbuotojui

sutikus), i kurias yra vedamas darbo uzmokestis, socialinio draudimo ,r-.rir.
1 1. Centro kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra

tvarkomi darbuotoiq asmens kodai, informacija apie darbuotoiq seiming padeti.
12' Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojq sutikimu

yra tvarkomi darbuotojq gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai
elektroninio paSto adresai.

13. Tinkamq darbo sQlygq uztikrinimo tikslu darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko
informacij4, susijusiq su darbuotojo sveikatos b0kle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo
funkcijoms ir galimybeijas vykdyti teises aktq nustatyta tvarka.

14. Darbuotojq asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko (kol tgsiasi
darbo santykiai), kiek yra reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti.

15. Asmens duomenq tvarkymo tikslus ir pagrindus nustato Centro direktorius ir (ar) kitasjo paskirtas asmuo atlikdamas Sios Politikos ir (arf jos priedq pakeitimus, kitus teises aktuose
numatytus veiksmus.
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16. Centro asmens duomenq tvarkymo tikslai ir pagrindai, be kita ko, gali buti nustatyti
atitinkamuose teisds aktuose, numatandiuose Centrui pareig4 ir (ar) teisg tokius duomenis tvarkyti
vykdant atitinkamas funkcijas ir (ar) teisines prievoles.

17. Centras, aukSdiau nurodytais tikslais gali tvarkyti ir kitus, III skyriuje nenurodytus
ekonominio ir (ar) socialinio pobiidZio asmens duomenis, jeigu teises aktai ipareigoja Centr4
tvarkyti tokius duomenis arba duomenq subjektas dave sutikim4, kad Sie jo asmens duomenys b[tq
tvarkomi vienu ar konkrediais keliais tikslais.

IV. DARDUOTOJU ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS

18. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo datayra surenkami
i5 darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybes korteles ar paso).

19. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios s4skaitos
numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pasto
adresas darbuotojui sutikus yra surenkami iS (darbuotojo uZpildyto ir pateikto) darbuotojo anketos
lapo.

20. Darbuotojq asmens duomenis turi teisg tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra bltini
funkcijq vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra butina atitinkamiems tikslams pasiekti.

21. Centro darbuotojq asmens duomenis, vykdant darbo funkcijas, turi teisg tvarkyti:
21.1. direktorius - darbuotojq asmens kodus, vardus ir pavardes, el. paSto adresus,

asmeninius telefonq numerius, informacij4 susijusi4 su darbuotojq sveikata, atlyginimu;
21.2. direktoriaus pavaduotojai darbuotojq asmens kodus, vardus ir pavardes,

gyvenamosios vietos adresus, asmeninius telefonq numerius, el. paSto adresus, informacij4 susijusi4
su darbuotojq sveikata, atlyginimu;

21.3. vyriausias buhalteris - darbuotojq asmens kodus, vardus ir pavardes, atsiskaitomqjq
ir pensijq kaupimo fondq sqskaitq numerius, el. paSto adresus, asmeninius telefonq numerius,
informacij4 apie Seimyning padeti, informacij4 susijusiq su darbuotojq sveikata, atlyginimu;

2l.4.buhalteris - darbuotojq asmens kodus. vardus ir pavardes, atsiskaitomqjq ir pensijq
kaupimo fondq s4skaitq numerius, el. paSto adresus, asmeninius telefonq numerius, informacijq apie
Seimyning padeti, informacij4 susijusi4 su darbuotojq sveikata, atlyginimu;

21.5. personalo specialistas ir juristas - darbuotojr+ asmens kodus, vardus ir pavardes,
atsiskaitomqiq s4skaitq numerius, el. paSto adresus, asmeninius telefonq numerius, gyvenamosios
vietos adresus, informacij4 susijusi4 su darbuotojq sveikata;

21.6. administratorius - darbuotojq vardus ir pavardes, el. pa5to adresus, asmeninius
telefonq numerius;

21.7. Centro padaliniq vadovai - pavaldZiq darbuotojq vardus, pavardes, el. paSto adresus,
asmeninius telefonq numerius.

22. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkyti darbuotojq
asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 s, ur*en,
duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia
informacija b[tq vie5a pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. pareiga saugoti
asmens duomenq paslapti galioja taip pat ir pere.ius dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar
sutartiniams santykiams.

23. Darbuotojq asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys, isakymai,
praSymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq
rodykleje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurodytais ieiminais. Kiti
darbuotojq ir buvusiq darbuotojq asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga
Sioj e tvarkoj e numatytiem s tikslams pasiekti.
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V KLIENTU ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS

24. Centras socialiniq paslaugq teikimo bei Siq paslaugq administravimo bei kitq teises
aktq reikalavimq vykdymo tiklsu tvarko tokius kliento asmens duomenis: vardas, pavard6, asmens
kodas, gimimo data, mirties data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktines gyvenamosios
vietos adresas, kontaktiniai duomenys, lytis, Seimine padetis, asmens tapatybes dokumento r15is,
numeris, dokument4 i5davusi Salis, gyvenimo bDdas, duomenys apie sveikatos blklg, sveikatai
kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai ir kt. asmens duomenys bDtini paslaugq teikimui.

25' Klientq asmens duomenq tvarkymas vykdomas ne didesne apimtimi nei to reikalauja
paslaugq teikim4 apibreZiantys teises aktai.

26. Apie asmens duomenq rinkim4 ir tvarkym4 klientai informuojami pirmqjq paslaugos
teikimo dien4.

VI DUOMENIJ TVARKYTOJAI

27. Centro direktorius Centro vykdomam asmens duomenq tvarkymui vykdyti pagal Siq
Politik4 gali pasitelkti duomenq tvarkytojus - igalioti asmens duomenis tvarkyti dromerq
tvarkytojus, t.y.informaciniq technologijq ir elektroniniq ry5iq paslaugq teikejus, patarejus,
auditorius, konsultantus, saugos tarnybas ir kitus asmenis, kurie Centro valdomus duominis
tvarkytq Centro Politikoje nustatytais tikslais ir pagal jos nurodymus, laikantis visiSko asmens
duomenq tvarkymo konfi dencialumo.

28. Prie5 pasirenkant duomenq tvarkyoj4 turi blti ivertintas jo patikimumas. patikimais
laikomi tokie duomenq tvarkytojai, kurie garantuoja, jog turi pakankamai ekspertiniq Ziniq, istekliq,
patikimumo tam, kad galetq uZtikrinti asmens duomenq tvarkymo saugum4.

29. Su duomenq tvarkytojais Centras sudaro ra5ytines duomenq tvarkymo sutartis, kuriose
numatoma, kad duomenq tvarkytojai duomenis tvarko tik pagal Centro nurodymus ir laikantis
pasira5ytinq konfidencialumo isipareigojimq. Siose sutartyse taip pat turi buti nurody.tas Centro
duomenq apsaugai taikomi saugumo ir (ar) reikalavimai. Sutartyje privalo bfiti nurodyta tvarka,
kuria remiantis Centro atstovui suteikiami igaliojimai patikrinti kaip asmens duomenq ivarkytojas
laikosi isipareigojimq, taip pat, numatyta duomenq tvarkytojo atsakomybe uZ sutarties ii 1a4
asmens duomenq tvarkymo paZeidimus, kiti klausimai, kuriq itraukimq numato Bendrasis duomenq
apsaugos reglamentas ir (ar) kiti taikytini teises aktai.

30. Centro pasitelkiami ir igalioti duomenq tvarkytojai, jeigu tokiq b[tq, nurodomi
duomenq tvarky'tojq s4ra5e. Sudarius kiekvien4 nauj4 sutarti su duomenq tvarkytoju, Centro
duomenq apsaugos pareig0no iniciatyva duomenq tvarkytojq s4raSas papildomas naujo duomenq
tvarkytojo duomenims. Nutraukus sutarti su duomenq tvarkytoju, Centro duomenq apsaugos
pareigfino iniciatyva yra padaromi reikiami pokydiai mindtuose duomenq tvarkymo 

-veiklos

ira5uose.
31. Apie visus duomenq tvarkytojq s4raSo pakeitimus Centro duomenq apsaugos

pareigflnas informuoja susijusius darbuotojus Centre lprastais bgdais ne veliau kaip pei tris darbo
dienas nuo duomenq tvarkytojq atsiradimo ar pakeitimo.

32. Centro darbuotojai klientq asmens duomenis tvarko ne platesne
reikalauj a konkretaus darbuotoj o parei gybes apra3ymas.

VII DUOMENU GAVEJAI

33. Centro tvarkomi asmens duomenys tretiesiems asmenims (duomenq gavejams)
teikiami tik istatymq ir kitq teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka, esant duom.n,f rubi.kto
sutikimui arba esant kitokiam teisetam duomenq teikimo pagrindui:
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33.1 nuolat - darbuotojq asmens duomenys: socialinio draudimo mokesdio administravimo
tikslu - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo
ministerijos (SODRA), mokesdiq administravimo tikslu Valstybinei mokesdiq inspekcijai prie
Lietuvos Respublikos finansq ministerijos (VMI); sutartiniq isipareigojimq ir darbdavio pii.rttiq
vykdymo tikslu - Lietuvos darbo birLai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijor, ii.truo,
Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos;

33.2. vienkartiniais atvejais - kitiems tretiesiems asmenims kai Centro pareig4 pateikti
asmens duomenis numato istatymai ar kiti teises aktai, kitais Lietuvos Respublikoi lstatymuose ir
kituose teises aktuose numatytais atvejais ir tvarka arba duomenq subjekto piaSymu.

34. Apie visus gautus praSymus teikti asmens duomenis (vienkartinius ir daugkartinius)
tretiesiems asmenims (duomenq gavejams) yra informuojamas Centro direktorius ir duomenq
apsaugos pareigunas iki duomenq teikimo pradZios arba atsisakymo teikti duomenis issiuntimo. Del
duomenq teikimo teisinio pagrindo ir tikslo buvimo visais atvejais sprendZia duomenq apsaugos
pareiglnas ir Centro direktorius.

35. Nesant teisinio pagrindo teikti Centro valdomus duomenis, Centro direktoriaus arba
duomenq apsaugos pareiglno motyvuotu ra5ytiniu atsakymu i praSym4 apie tai informuojamas
duomenq pra5ym4 pateikgs asmuo ar institucija.

VIII DUOMENU APSAUGOS PAREIGUNAS

36. UZ Centre vykdom4 duomenq tvarkymo veikl4 savo kompetencijos ribose yra
atsakingas duomenq apsaugos pareigflnas.

37. Centro duomenq apsaugos pareig[nq Centro direktorius skiria atskiru isakymu ir (ar)
sudarant atskir4 sutarti del paslaugq teikimo teises aktq nustatyta tvarka.

38. Centro direktorius uZtikrina, kad duomenq apsaugos pareig[nas butq tinkamai ir laiku
itraukiamas i visq su asmens duomenq apsauga susijusiq klausimq nagrinejim4.

39. Duomenq apsaugos pareigfinas yra pavaldus centro direktoriui.
40. Centro direktorius padeda duomenq apsaugos pareigflnui atlikti Bendrojo duomenq

apsaugos reglamento 39 straipsnyje nurodytas uZduotis suteikdamas toms uZduotims atlikti bUtinus
i5teklius, taip pat suteikdamas galimybg susipaZinti su asmens duomenimis, dalyvauti duomenq
tvarkymo operacijose ir i5laikyti savo Zinias.

41. Duomenq subjektai gali kreiptis iduomenq apsaugos pareig[nq visais klausimais,
susijusiais jq asmeniniq duomenq tvarkymu ir naudojimusi sivo ieisemis pugui BendrEji duomenq
apsaugos reglament4.

42. Duomenq apsaugos pareigDnas privalo uZtikrinti slaptum q arba konfidencialum4,
susijusi su jo uZduodiq rykdymu.

IX DUOMENU KIEKIO MAZINIMAS

43' Siekiant maZinti Centre tvarkomq duomenq apimtj, kiekvienas Centro darbuotojas
tvarkantis asmens duomenis, ne rediau kaip vienq kart4 per metus (laikotarpyje nuo geguZes t a.16
geguZes 30 d') atlieka savo Zinioje esandiq asmens duomenq analizE, siekdamas iSsiaiSkinti, ar nera
tvarkomi duomenys, kurie ndra apraSyti Politikoje, taip pat ar nera duomenq, kurie tapo
nebereikalingi arba kuriq tvarkymui nebeliko teisinio pagrindo (pvz.: sutikimo, istatymo prievolis,
teiseto intereso, sutarties) ir apie perZiDros rezultatus pateikia duomenis duomenq apsaugos
pareiglnui.

44' Identifikavus perteklinius, nebenaudojamus duomenis arba duomenis, kuriq tvarkymui
nebeliko teisinio pagrindo, apie juos nedelsiant, iprastomis Centre komunikavimo priemon6mis,
praneSama Centro direktoriui ir duomenq apsaugos pareigr.rnui.
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45. Gavgs praneSim4 apie perteklinius tvarkomus duomenis arba duomenis, kuriq
tvarkymas negali blti pagristas jokiu teisiniu pagrindu, Centro direktorius ir duomenq apsaugos
pareigDnas nedelsiant imasi atitinkamq priemoniq pasalinti galimam duomenq 

'tvarkyiro
neatitikimui Bendrojo duomenq apsaugos reglamento ir kitq teiies aktq nuostatoms, taip pat
pakoreguoja tvarkomq duomenq iraSus.

46. Centro duomenq apsaugos pareig[nas nuolat vykdo 43 p. numatytq veiksmq stebesen4.

X ASMENS DUOMENV SAUGUMO PAZEIDIMV APTIKIMo, SUSTABDYM9
(PASALTNTMO) rR JU VALDYMO TVARKA

47. Centras asmens duomenq incidentq (paZeidimq) stebejim4, nustatym4 bei ivertinimqpagal Centro direktoriaus patvirtint4 duomenq surgrrno paZeiaimq apti[imo, sustabdymo
(pasalinimo) ir jq valdymo tvark4 - Reagavimo i duomenll saugumo paZeidimo procedur4,
patvirtint4 atskiru dokumentu Centre.

XI DARBUOTOJU MOKYMAS IR SVIETIMAS

48. Visi i darb4 priimami darbuotojai yra supaZindinami su Sia politika bei jiems
iSaiSkinami esminiai reikalavimai reglamentuojantys norrnas nustatandias asmens duomenq
tvarkym4.

49. Centro darbuotojus duomenq saugos klausimais konsultuoja, informuoja ir jq
periodinius apmokymus organizuoja Centro duomenq apsaugos pareig[nas, atsizvelgdu.ur 1 Centro
realius poreikius.

50. Darbuotojai bet kuriuo metu gali kreiptis ! Centro duomenq apsaugos pareig[n4, jeigu
jiems kyla klausimq, susijusiq su asmens duomenq apsauga ir (ar) tvarkymu.

XII DUOMENU SUBJEKTU TEISES IR JU IGYVENDINIMO TVARKA

51. Duomenq subjektas (iskaitant darbuotojus), kurio duomenys tvarkomi duomenq
valdyojo veikloje, turi visas Bendrajame duomenq apsaugos reglamente itvirtintas teises, tame
tarpe, bet tuo neapsiribojant, Sias teises:

51.1. Zinoti - buti informuotam apie savo asmens duomenq tvarkym4 Centre;
51.2. susipaiinti - su Centre tvarkomais savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra

tvarkomi;
51.3. i5taisyti - reikalauti iStaisyti arba, atsiZvelgiant !asmens duomenq tvarkymo tikslus

papildyti asmens neiSsamius asmens duomenis;
51.4. biiti ,,pamir5tas,, - reikalauti iStrinti

istatymq numatytas iSimtis);
su juo susijusius asmens duomenis (i5skyrus

51.5. apriboti - reikalauti, kad Centras apribotq asmens duomenq tvarkym4 (isskyrus
istatymq numatytas iSimtis);

51.6. nesutikti - bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenq tvarkymu, kai toks
duomenq tvarkymas vykdomas vieSo intereso labui arba tvarkyti duomenis bgtina siekiant teisetq
Centro arba trediosios Salies interesq, kai duomenq subjekto interesai ndra svarbesni;

51.7' duomenq perkeliamumo - gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateike
susistemintu, iprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiqsti kitam duomenq
valdytojui.

52. Centras gali nesudaryti duomenq subjektams s4lygq igyvendinti Sioje politikoje
nustatytq teisiq, kai istatymq numaty'tais atvejais, reikia uZtikrinti nusikaltimq, tamybin., *
profesines etikos paZeidimq prevencij4, tyrim4 ir nustatym q, taip pat duomenq subjekio ar kitq
asmenq teisiq ir laisviq apsaug4 ar kitais teises aktuose numatytais atvejais.
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53. Duomenq subjektq teises ir jq igyvendinimo tvarka atskirai detalizuota ir pateikta
Duomenq subjekto teisiq igyvendinimo Marijampoles socialines pagalbos centre taisyklese.

XIII POVEIKIO DUOMENU APSAUGAI VERTINIMAS

54. Poveikio duomenq apsaugai vertinimas - tai procesas, skirtas duomenq tvarkymui
apra5yti ir tokio duomenq tvarkymo reikalingumui bei proporcingumui lvertinti, padedantis valdyti
pavojq, kuris fiziniq asmenLl teisems ir laisvems kyla del asmens duomenq tvarkymo, ji ivertinani ir
nustatant Sio pavojaus paSalinimo priemones.

55. [prastai tvarkant asmens duomenis poveikio duomenq apsaugai vertinimas atliekamas
tuomet, kai idiegiamos/pradedamos naudoti naujos technologijos/programos, siekiant uZtikrinti
asmens duomenq apsaug4 del galimo duomenq saugumo paZeidimo pavojaus, o taip pat
atsiZvelgiant i tai, kad del duomenq tvarkymo pobfidZio, apimties, ir tikslq, fiziniq asmenq teisems
bei laisvems gali kilti didelis pavojus.

56. [gyvendinant pritaikytosios ir standartizuotosios apsaugos principus, pries pradedant
bet koki4 veikl4, kurioje kitu nei buvo tikslu ir (ar) kitokie nei ank5eiau duomenyr gul.tq buti
tvarkomi arba jeigu nauja paslauga apima naujq technologijq naudojim q arba yra pagrindo manyti,
kad nauja paslauga gali tureti dideli poveiki asmenq privatumui ir kitoms iuri.lu.io.s teisems,
Centro direktorius paveda atsakingam asmeniui atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinim4.
Poveikio duomenq apsaugai vertinimo metu ivertinamas standartizuotas tokio duon1.nq tvarkymo
poveikis duomenq apsaugai ir priklausomai galimo poveikio vertinama technine, inZineiine,
administracine, teisine atitiktis duomenq apsaugos teisiniam reglamentavimui, tame tarpe,
reikalingos igyvendinti priemones ir (ar) reikalavimai.

57. Pritaikytoji asmens duomenll apsauga, be kita ko, reiSkia, kad pries kuriant naujas
paslaugas, Centro direktorius paveda duomenq apsaugos pareigtinui ivertinii naujos paslaugos
poveiki asmens duomenq saugai. Priklausomai nuo paslaugq pobfidZio, turi blti vertinama technire,
inZinerine, administracine, teisine atitiktis duomenq apsaugos teisiniam reglamentavimui. paslauga,
kuri susijusi su asmens duomenimis, nera pradedama teikti tol, kol neivertintas poveikis duome-nq
apsaugai bei nera patvirtinta atitinkamq pritaikytq specialiai tai veiklai ar tik;lui igyvendintinq
priemoniq apsaugai atitikimas Bendrojo duomenq apsaugos reglamento ir kitq suslusiq istatymq
reikalavimams.

XIV ASMENS DUOMENU TVARKYMO REIKALAVIMAI IR ASMENS
DUOMENU APSAUGOS PRIEMONES

58. Centras po konsultacijq su duomenll apsaugos pareig[nu, esant poreikiui nustato ir
pateikia raSyinius reikalavimus duomenq tvarkytojams ir (ar) kitiems ismenims, kuriems
zuteikiama prieigE prie Centro tvarkomq asmens duomenq arba atitinkamais atvejais sudaro
duomenq tvarkymo sutartis.

59' Centras sudaro ir esant poreikiui atnaujina Asmens duomenq apsaugos priemoniq
s4ra54.

60. Siekiant uZtikrinti efektyvi4 duomenq apsaugq, Centras sudaro ir esant poreikiui
atnaujina asmens duomenq tvarkymq reguliuojandiq vidaus dokumentq ir formq registr4.

6l.Centro darbuotojai, atlikdami savo funkcijas ir (ar) kiti Centro'p^it.tttl duomenq
tvarkymui Centre asmenys turi laikytis Siq pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq:

61.1. asmens duomenys tvarkomi tik Sioje Politikoje apibreZtais ir (ar) asmens duomenq
gavimo metu nustatytu ir (ar) teises aktuose nustatytais tit<stais ir tik su Siais tikslais suderintais
bfidais, esant tokio duomenq tvarkymo teisiniam pagrindui;
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61.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo
principq, nereikalaujama iS duomenq subjektq pateikti tq duomenq, kurie nera reikalingi,
nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

61.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4ziningai ir teisetai;
6l.4. asmens duomenys turi b[ti tiksl[s ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat

atnaujinami;
61.5. netikslls ar neiSsamfis duomenys turi buti iStaisyti, papildyti, sunaikinti arba

sustabdytas jq tvarkymas;
61.6. asmens duomenys turi buti tik tokios apimties, kuri b[tina jiems rinkti ir toliau

tvarkyti pagal Centre patvirtintus dokumentq (duomenq) saugojimo terminus ir tvarkas;
61.7. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg bfltq galima

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvaikomi;
61.8. asmens duomenys Centre renkami teises aktq nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai

i5 duomenq subjekto arba netiesiogiai i5 Marijampoles savivaldybes administracijos, kitq valstyies
ir savivaldybiq institucijq ar istaigq, oficialiai uZklausiant reikaling4 informatij4 tvaikandiq ir
turindiq teisg jq teikti subjektq pagal pra5ym4.

61.9. asmens duomenq saugojimo terminus ir veiksmus, kurie atliekami pasibaigus Siam
terminui, nustato teises aktai, reglamentuojantys atitinkamq asmens duomenq tvarkym4 ir (ar)
Centro atskirai priimti specialDs vidaus dokumentai. Tadiau, visais atve.iais ur*.ri duomenys
saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai. KonkretDs asmens dokumentq
saugojimo terminai gali blti nustatyti Centro direktoriaus isakymu patvirtintame Dokumentacijos
plane. Remiantis Siais Saltiniais, asmens duomenq saugojimo terminai numatomi Centro duomenq
tvarkymo veiklos ira5uose. Kai asmens duomenys nebereikalingi jq tvarkymo tikslams, jie yra
sunaikinami, i5skyrus tuos, kurie istatymq nustatytais atvejais turi b[ti perduoti archyvui;

61.10. Asmens duomenys turi b[ti laikomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg
b[tq galima nustatyti, kai to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvaikomi.
Tuo atveju, kai asmens duomenys buvo gauti igyvendinant konkretq tikslq irlar funkcij4, jie turi bfiti
saugomi tik to konkretaus tikslo irlar funkcijos vykdymo bylose ar kita specialia forma. Asmens
duomenys gali bDti perkeliami i Centro turimas elektronines dokumentq valdymo ar kitas
informacines sistemas (toliau 

- Informacines sistemos);
61.11. darbuotojai turi teisg rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti

asmens duomenis tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas,apibreZtas pareigybiq apra5ymuose arba
priskirtas Centro direktoriaus arba tiesioginio vadovo pavedimu ir tik teises aktq nustatyta tvarka;

61.12. darbuotojai automatiniu bDdu tvarkyti asmens duomenis gali tik tuo atveju jei tai yra
bfltina jiems atliekant savo tiesiogines funkcijas. apibreZtas pareigybiq apraSymuose arba priskirtas
Centro direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimu ir tik teises aktq nustatyta tvarka;

61'13. darbuotojai, kuriems suteikta teise tvarkyti asmens duomenis, informuojami ir
apmokomi prieigos prie atitinkamos informacines sistemos teisg suteikusiq subjektq nustatyta
tvarka' Kitais atvejais del asmens duomenq tvarkymo darbuotojus apmoko ir informuoja Ceniro
direktoriaus paskirti asmenys arba asmens duomenq apsaugos pareig[nas;

61.14. Centro padalinq vadovai privalo uZtikrinti, kad b[tq laikomasi pagrindiniq asmens
duomenq tvarkymo reikalavimq Centre ir turi pareig4 kontroliuoti kaip jiems tiesiogiai pavald1s
darbuotojai tvarko asmens duomenis, nedelsiant imtis atitinkamq organizaciniq priemoniq pa5alinti
asmens duomenq tvarkymo paZeidimus, kad bltq igyvendintos duomenq valdytojui piiskirtos
prievoles ir (ar) kreiptis i duomenq apsaugos pareigln4 del atitinkamq mokymq ai konsultacijq
darbuotojams organizavimo ir (ar) rekomendacijq atitinkamu klausimu pateikimo.

61.15. rengiant ivairiq Centro raStq, sprendimq, atsakymq, sutardiq bei kitq dokumentq
projektus turi buti vengiama pertekliniq duomenq apie fizinius asmenis, lskaitant ekonominio
pobldZio asmens duomenq, naudojimo. .iei to nereikalau.ia istatymas ar kitos su konkretaus
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dokumento rengimu susijusios aplinkybes arba jei duomenq subjektas ndra davgs raSti5ko sutikimo
atskleisti atitinkamus jo asmens duomenis arba duomenq tvarkymui nera kitokio pagrindo;

61.16. Centro padaliniq vadovai privalo stebeti, jog jr+ padaliniq darbuotojq rengiamuose
ra5tuose bei kitq dokumentq projektuose nebltq pateikiami pertekliniai asmens duomenys;-

61.17. Centro darbuotojai, kuriems darbo funkcijoms vykdyti yra pateikiami tvarkyti
asmens duomenys turi pasiraSytinai isipareigoti saugoti asmens duomenq tvarkymo paslapti
neterminuotam laikotarpiui. Pareiga saugoti asmens duomenis nepasibaigia nutraukus darbo ar kitus
teisinius santykius;

61.18' Centro darbuotojai, kuriems pagal jq funkcijas buvo patiketi asmens duomenys turi
uZtikrinti, jog tretiesiems asmenims nebutq atskleisti jokie jiems patileti asmens duomenys. t.y. tuo
atveju, jei nera gautas duomenq subjekto sutikimas arba to nenumato teises aktai, tai duomenq
subjekto asmens duomenys, jokia forma (raStu, LodLiu (iskaitant telefonu), elektroniniu pa5tu,
duodant susipaZinti, negali buti atskleisti jokiam trediajam asmeniui;

61.19. Centro darbuotojas abejodamas ar konkretus asmuo turi teisg susipaZinti su Centro
valdomais asmens duomenimis taip pat abejodamas ar raSto arba kito dokumento projekte nurodyti
asmens duomenys nebus pertekliniai gali kreiptis i savo padalinio vadov4, kuris pasi[onsultavgs su
Centro duomenq apsaugos pareigflnu nusprendZia ar asmens duomenys gali bgti atskieisti
konkrediam asmeniui;

61.20. tvarkant asmens duomenis Centre, atitinkamos kompetencijos ribose, privaloma
igyvendinti Centro organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo
atsitiktinio ar neteiseto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto
tvarkymo;

61.21. Centre tvarkant asmens duomenis privaloma laikytis konfidencialumo principo ir
laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4 informacija, nebent tokia informacija
bltq viesa pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas;

6l.22.1eigu Centro darbuotojas abejoja saugumo priemoniq patikimumu, jis turi kreiptis itiesiogini vadov4, kuris konsultuojasi su Centro duomenq upruugor pareigfrnu. bsant pagrindui,
duomenq apsaugos pareig0nas inicij uoj a papildomq saugumo priernoni[ or ginizavimq;

61.23. Centro darbuotojai turi uZkirsti keli4 atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq
sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugodami
dokumentus, taip pat, vengiant nereikalingq duomenq kopijq darymo;

61.24. I atskiras Centro bylas automatiniu btdu ir (ar) popierine forma nesegami ir
nearchyvuojami dokumentai ir (ar) jrl kopijos, kuriuose nurodomi ai.e6 duomenys, tiri buti
sunaikinami tokiu b[du, kad Siq dokumentq nebutq galima atkurti ir atpahintijq turinio. Siam
tikslui Centro darbuotojai privalo naudotis dokumentq naikintuvais. t<iii dokumentq ir (ar) jq
koprjq, kuriuose nurodomi asmens duomenys. naikinimo b[dai gali bfiti pasirenkami tik nesant
objektyviq galimybiq naudotis Centre esandiais dokumentq naikintuvais. Nereikalingos
kompiuterines laikmenos, kuriose yra asmens duomenq, turi b1ti i5trinamos arba t<it"aip
sunaikinamos negriZtamu bDdu.

61.25. Dokumentai su asmens duomenimis ir jq iSraSai yra segami ibylos medLiagqarba
keliami i specializuot4 informacinE sistem? ar serveri ftit4laikmenq);

61.26. Darbuotojai kuriq kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iS kuriq
kompiuteriq galima prieiti prie Saltiniq, kuriuose saugomi asmens duomenys, prieigai prie asmens
duomenq privalo naudoti slaptaZodLius, sudarytus i5 ne maZiau kaip 8 simboliil, nenaudojant
asmeninio pobiidZio informacijos, kilus itarimams, kad suteiktas slaptaZodis tapo ar galimai iapo
Zinomu tretiesiems asmenims, slaptaZodis turi bUti nedelsiant pakeistas nauju. SlaptaZodZ iai yra
suteikiami, keidiami ir saugomi uZtikrinant jq konfidencialum4;

61.27. Centre esandios elektronines bylos (ei tokios yra). kuriose kaupiami asmens
duomenys, gali bflti prieinamos tik tiems Centro darbuotojams, kuriems suteikta pii.igu. Centro
kompiuteriuose yra idiegiamas antivirusines programos ir uZtikrinamas jq atnaujinimas.
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XV BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62. Uz Politikos ir kitq asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojandiq vidaus dokumentq,
igyvendinamq isakymq patvirtinim4 atsakingas centro direktorius.

63. U/. Politikos igyvendinim4, jos vykdymo kontrolg, atnaujinimq, kitq politikoje
ivardintq veiksmq atlikimq yra atsakingas- ientro direktorius ir Centro padaliniq
vadovai/vyr.socialiniai darbuotojai.

64. Politika perZilrima ir, reikalui esant, atnaujinama ir
asmens duomenq apsaugq reglamentuojantiems teises akiams arba

65. Centro darbuotojai pasira5ytinai supaZindinami su
tvarkym4 reglamentuojandiais vidaus dokumentaij.

(ar) papildoma, ir (ar) pasikeitus
atsiZvelgiant i Centro poreikius.
visais Centre asmens duomenq

Parenge:

Juriste
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PATVIRTINTA
Marijampoles socialines pagalbos centro
direktoriaus2020 m. rugpj0dio l9 d.

isakymu Nr. V-48

DUOMENT/ SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO MARIJAMPOLES
SOCIALINES PAGALBOS CENTRE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Duomenq subjekto teisiq igyvendinimo Marijampoles socialines pagalbos centre (toliau -
Centre) taisykliq (toliau - Taisykliq) tikslas - nustatyti duomenq subjektq teisiq igyvendinimo
Centre tvarkE siekiant igyvendinti atskaitomybes princip4.

2. Taisykles parengtos vadovaujantis 2016m. balandlio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenll apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq
apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas) bei LR asmens duomenq teisines apsaugos istatymu
(toliau - ADTAI).

3. Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZiamos Reglamente ir
ADTAI.

4. Taisykles taikomos igyvendinant duomenq sub.iektq - asmenq, kuriq asmens duomenis
tvarko Centras (iskaitant,bet neapsiribojant Centro klientq ir darbuotojq) (toliau - Duomenq
subketq), teises.

5. Centre neautomatiniu b[du susistemintose rinkmenose irlarba automatiniu budu
tvarkomi Sie Duomenq subjektq asmens duomenys:

5.1. Centras personalo atrankos vykdymo bei vidaus administravimo (personalo valdymo,
ra5tvedybos tvarkymo) tikslu tvarko tokius pretendentq i Centro darbuotojus asmens duomenis:
asmens duomenis, kuriuos pateikia pats pretendentas savo gyvenimo apra5yme irlarba, kuriuos
tvarkyti Centr4 ipareigoja istatymai ar kiti teises aktai.

5.2. Centras vidaus administravimo (iskaitant, bet neapsiribojant, darbo sutarties sudarymo,
vykdymo bei apskaitos, personalo valdymo, ra5tvedybos tvarkymo, materialiniq ir finansiniq
i5tekliq naudojimo, Centro kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo vykdymo,
tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymo bei tinkamq darbo sqlygU
uZtikrinimo) tikslu tvarko tokius darbuotojq asmens duomenis: vardas, pavarde, asmens kodas,
gimimo data, asmens socialinio draudimo numeris. pilietybe, adresas, telefono rySio numeris,
elektroninio pa5to adresas, gyvenimo apra5ymas, paraSas, Seimine padetis, informacija apie vaikus,
pareigos, duomenys apie licencrje (ei pagal uZimamas pareigas yra darbuotojui reikalinga) jos
galiojim4, panaikinimo dat4, specialisto spaudo numeris (jei pagal uZimamas pareigas darbuotojui
reikalingas), duomenys apie kvalifikacijos kelimo mokymus/kursus, duomenys apie atostogas,
darbo uZmokesti, i5eitines iSmokas, kompensacijas, pa5alpas, informacija apie dirbt4 darbo luikq,
duomenys apie nedarbingumo lygi, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie
atliktus darbus ir uZduotis, banko s4skaitos duomenys, asmens dokumento numeris, iSdavimo data,
galiojimo data, dokumentq i5davusi istaiga, ypatingi asmens duomenys susijg su sveikata (darbutojo
medicinine knygele), dokumentq registracijos data ir numerus bei kiti asmens duomenys, kuriuos
pateikia pats asmuo ir (arba), kuriuos tvarkyti CentrE ipareigoja istatymai irlar kiti teises aktai;

5.3. Centras studento praktikos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarko tokius praktik4
atliekandiq studentq asmens duomenis: vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamosioi vietos
adresas, studijq istaiga bei programa, praktikos vadovas, para5as, telefono numeris, elektroninio
pa5to adresas;
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5.4. Centras socialiniq paslaugq teikimo bei 5iq paslaugq administravimo bei kitq teises
aktq reikalavimq vykdymo tikslu tvarko tokius klientq asmens duomenis: vardas pavarde, asmens
kodas, gimimo data, mirties data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktines gyvenamosios
vietos adresas, kontaktiniai duomenys, lytis, Seimine padetis, asmens tapatybes dokumento ruSis,
numeris, dokument4 i5davusi Salis, gyvenimo budas (Zalingi lprodiai), sveikatai kenksmingi ir
pavojingi aplinkos veiksniai, neigalumo lygis, darbingumo lygis;

5.5. Centras praSymq ar skundq nagrinejimo bei atsakymq rengimo tikslu tvarko tokius
besikreipiandiqjq su pra5ymais/skundais asmens duomenis: pra5yme ar skunde Duomenq subjekto
pateiktus duomenis.

II SKYRIUS
TEISE GAUTI INFORMACIJ.{ APIE DUOMENU TVARKYMA

6. Informacija apie Centre atliekam4 duomenq subjekto asmens duomenq tvarkym4,
nurodyta Reglamento (ES) 20161679 l3 ir 14 straipsniuose, pateikiama LodLiu asmens duomenq
gavimo metu.

7. Informacija apie duomenq subjektq asmens duomenq tvarkym4 pateikiama asmens
duomenq gavimo metu. Centro paslaugq gavejai apie asmens duomenq tvarkym4 informuojami
LodLiu, prim4j4 paslaugos teikimo dienq.

8. Kai duomenq subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iS duomenq subjekto,
apie Sio duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymq informuojama:

8.1. per pagrist4 laikotarpi nuo asmens duomenq gavimo, bet ne veriau
menesi, atsiZvelgiant i konkredias asmens duomenq tvarkymo aplinkybes;

8.2. jeigu asmens duomenys bus naudojami ry5iams su duomenq subjektu

kaip per vien4

palaikyti - ne
veliau kaip pirm4 kart4 susisiekiant su tuo duomenq subjektu;

8.3. jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam
atskleidZiant duomenis pirm4 kartq.

duomenq gavejui - ne veliau kaip

III SKYRIUS
TEISE SUSIPAZINTI SU DUOMENIMIS

9. Centras esant duomenq subjekto praSymui igyvendinti teisg susipaZinti su savo
asmens duomenimis turi pateikti:

9.1. informacijq, ar duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
9.2. su asmens duomenq tvarkymu susijusi4 informacij4,, numatyt4 Reglamento (ES)

20161679 l5 straipsnio I ir 2 dalyse, jeigu duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi;
9.3. tvarkomq asmens duomenq kopUe.
10. Duomenq subjektas turi teisg praSyti, kad jam butq pateikta tvarkomq asmens

duomenq kopija ir kita forma, nei Centras pateikia, tadiau uZ tai gali bfti imamas mokestis
apskaidiuotas pagal administracines i5laidas.

IV SKYRIUS
TEISE REIKALAUTI ISTAISYTI DUOMENIS

l1' Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 20161679 l6 straipsniu, turi
teisg reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netiksl[s asmens duomenys butrl i5taisyti, o neiSsam[s
papildyti.

12. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys yra netikslfls ar
neiSsam0s, Centras gali duomenq subjekto papraSyti pateikti tai patvirtinandius irodymus.

13. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (iStaisyti pagal duomenq subjekto
praSym4) buvo perduoti duomenq gavejams. Centras Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,
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nebent tai bfltq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisg
prasyti, kad jam bfitq pateikta informacija apie tokius duomenq gure.lrr.

V SKYRIUS
TEISE REIKALAUTI ISTRINTI DUOMENIS (,,TEISE BUTI PAMIRSTAM..)

14. Duomenq subjekto teise i5trinti jo asmens duomenis (,,teise buti pamirstam.,)
igyvendinama Reglamento (ES) 20161679 l7 straipsnyje numatytais atvejais, kai:

l4.l.Asmens duomenys nebera reikalingi tam, kad bitq pasielti iikslai, kuriais jie buvo
renkami arba kitaip tvarkomi.

l4.2.Asmens duomenq subjektas at5aukia sutikim4, kurio pagrindu grindZiamas asmens
duomenq tvarkymas ir nera jokio teisnio pagrindo tvakyti duomenis. 

-

14.3'Asmens duomenq subjektas nesutinka su duomenq tvarkymu ir nera vir5esniq teisetq
prieZasdiq tvarkyti duomenis.

14.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neiteisetai.
14.5' Asmens duomenys turi bDti iStrinti laikantis nustatytos teisines prievoles.
14'6. Asmens duomenys buvo surinkti Reglamento 8 str. I d. nurodyto informacines

visuomends paslaugq siUlymo kontekste.
15. Duomenq subjekto teise reikalauti i5trinti asmens duomenis (,,teise bDti pamirstam.,)

gali blti neigyvendinta Reglamento (ES) 20161679l7 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.
16. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5trinti pagal-duomenq subjekto pra5ym4)

buvo perduoti duomenq gavejams, Centras Siuos duom.nq guu.jus apie tai informuoia, nebent tai
bfltq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Ororn.nq ,ub;.ktu, turi teis; pra5yti, kadjam britq pateikta informacija apie tokius duomenq gu*;ur.

VI SKYRIUS
TEISE APRIBOTI DUOMENU TVARKYM.T

. l7' Reglamento (ES) 20161679 18 straipsnio I dalyje numatytais atvejais Centras privalo
igyvendinti duomenq subjekto teisg apribotijo asmens duomenq tvarkym4.

l8' Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugomi, o pries tokio apribojimo
panaikinimq duomenq subjektas yra informuojamas bt.ktroninio rySiJpriernonemis.

19. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal duomenq
subjekto praSym4) buvo perduoti duomenq gavejams, Centras Siuos duomenq gavejus apie taiinformuoja, nebent tai bfltq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq
subjektas turi teisg praSyti, kad jam b0tq pateiktalnformacijaapie toliu, du-omenq gavejus.

VII SKYRIUS
TEISE I DUOMENU PERKELIAMUM.{

20. Centras neatlieka asmens duomenq tvarkymo, del kurio Duomenq subjektas gali
igyvendinti teisg i duomenq perkeliamum4 pagal Iieglamento (ES) 20161679 20 straipsni.

VIII SKYRIUS
TEISE NESUTIKTI SU DUOMENU TVARKYMU

2l' Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 20161679 2l straipsniu, turi
teisg del su juo konkrediu atveju susijusiq prieZasdiq bet-kuriuo metu nesutikti, kad Centras tuurtlqjo asmens duomenis Siais atvejais:

2l.1.Kai asmens duomenys tvarkomi tiesiogines rinkodaros tikslais.
2l.2.Kai asmens duomenys tvarkomi statistiniais tikslais.
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22. Apie duomenq subjekto teisg nesutikti su asmens duomenq tvarkymu Centras
informuoj a Lodiiu ir I arba elektroni nemi s rySi o priemonem i s.

23. Duomenq subjektui i5reiSkus nesutikim4 su asmens duomenq tvarkymu, toks
tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendZiama, kad prieZastys, del kuriq
atliekamas asmens duomenq tvarkymas, yra vir5esnes uZ duomenq subjekto intereius, teises ir
laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareikSti, vykdyti ar apginti teisinius
reikalavimus.

IX SKYRIUS
TEISE REIKALAUTI, KAD NEBUTV TAIKOMAS TIK AUT9MATIZU9TU

DUOMENU TVARKYMU, ISKAITANT PROFILIAVIM,T, GRINDZIAMAS
SPRENDIMAS

24. Centras nepriima tik automatizuotu duomenq tvarkymu grindZiamq sprendimq, todel
5i teise nera igyvendinama duomenq valdyto.io atliekamo duomenq tvarkymo atZvilgiu.

X SKYRIUS
PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTo TEISES PATEIKIMAS

25. Ikeiptis del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo duomenq subjektas turi teisg
LodLiu arba raStu, pateikiant praSym4 asmeniSkai, pa5tu ar elektroniniu pa5tu: centras@mspc.lt.

26. Jeigu del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo kreipiamasi ZodZiu ar pra5ymas
pateiktas raStu asmeni5kai, duomenq subjektas turi patvirtinti savo tapatybg pateikdamai asmens
tapatybg patvirtinanti dokument4. To nepadarius, duomenq subjekto teises nera igyvendinamos. Si
nuostata netaikoma, jeigu duomenq subjektas kreipiasi del informavimo apie asmens duomenq
tvarkym4 pagal Reglamento (ES) 2016167913 ir 14 straipsnius.

27. Jeigu del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo kreipiamasi raStu, pateikiant pra5ym4
pa5tu, tuomet kartu su pra5ymu turi b[ti pateikta notaro patvirtinta asmens tapatybg patvirtinandio
dokumento kopija. Teikiant pra5ym4 elektroninemis priemonemis, pra5ymas turi buti pasirasytas
kvalifikuotu elektroniniu paraSu arba jis turi b[ti suformuotas elektroninemis priemonemis, kuiios
leidZia uZtikrinti teksto vientisum4 ir nepakeidiamumq. Si nuostata netaikoma, jeigu duomenq
subjektas kreipiasi del informavimo apie asmens duomenq tvarkym4 pagal Reglimento 1ES;
20161679 l3 ir l4 straipsnius.

28. PraSymas igyvendinti duomenq subjekto teises turi buti iskaitomas, asmens
pasiraSytas, jame turi buti nurodyti duomenq subjekto vardas, pavardd, adresas ir kiti kontaktiniai
duomenys rySiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakym4 del duomenq subjekto teisiq
igyvendinimo.

29. Savo teises duomenq subjektas gali igyvendinti pats arba per atstov4.
30. Asmens atstovas praSyme turi nurodyti savo vard4, pavardg, adres4 ir (ar) kitus

kontaktinius duomenis rySiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakym4, taip pat
atstovaujamo asmens vardq, pavardg kitus duomenis, kurie reikalingi duomenq 

'subjei<to

identifikavimu bei pateikti atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ar jo kop,je.
31. Esant abejoniq del duomenq subjekto tapatybes, duomenq valdytojas pra5o

papildomos informacijos, reikalingos ja isitikinti.
32. Kreipiantis ra5tu del duomeng subjekto teisiq igyvendinimo, rekomenduojama pateikti

Taisykliq I priede nurodytos formos pra5ym4.
33. Visais klausimais, susijusiais su duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymu ir

naudojimusi savo teisemis, duomenq subjektas turi teisg kreiptis ! duomenq apsaugos pareig[n4 tel.:
+370 649 22212, el. paStu: teise@mspc.lt. Siekiant uztikrinri Reglamento (ES) 20161679 3S
straipsnio 5 dalyje itvirtint4 konfidencialum4, kreipiantis ! duomenq apsaugos pareig[n4 pastu, ant
voko uZraSoma, kad korespondencija skirta duomenq apsaugos pareig[nui.
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XI SKYRIUS
PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTo TEISES NAGRINEJIMAS

34. Gavus duomenq subjekto pra5ym4, ne veliau kaip per vien4 menesi nuo pra5ymo
gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokiq veiksmq buvo imtasi pagal gaut4 praSym4. Jeigu
bus veluojama pateikti informacij4, per nurodyt4 terminq duomenq subjektas informuojamas apie
tai, nurodant velavimo prieZastis ir apie galimybg pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos
inspekcijai.

35. Jeigu praSymas pateiktas nesilaikant Taisykliq IX skyriuje nustatytos tvarkos ir
reikalavimq, jis nenagrin€jamas, ir nedelsiant, bet ne veliau kaip per 7 darbo dienas, duomenq
subjektas apie tai informuojamas nurodant prieZastis.

36. Jeigu prasymo nagrinejimo metu nustatoma, jog duomenq subjekto
apribotos Reglamento (ES) 20161679 23 straipsnio I dalyje numatytais pagrindais,

teises yra
duomenq

subjektas apie tai informuojamas.
37. Informacija pagal duomenq subjekto praSym4 del jo teisiq igyvendinimo pateikiama

valstybine kalba.
38. Visi veiksmai pagal duomenq subjekto praSymus igyvendinti duomenq subjekto teises

atliekami ir informacija teikiama nemokamai.
39. Centro veiksmus ar neveikim4 igyvendinant duomenq subjekto teises duomenq

subjektas turi teisg skqsti pats arba duomenq subjekto atstovas, taip pat jo igaliota ne pelno istaiga,
organizacrja ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 20161679 80 straipsnio reikalavimus,
Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.

40. Del duomenq subjekto teisiq paZeidimo patyrus materialing ar nematerialing Lalq,
duomenq subjektas turi teisg i kompensacij4, del kurios priteisimo turi teisg kreiptis i Marijampoles
apylinkes teismo Marijampoles rumus.

Parenge:
J uriste
Greta Bartu5yte
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Duomenq subjekto teisiq igyvendinimo
Marijampoles socialines pagalbos centre taisykliq
Priedas

(Duomenq sub.lekto vardas, pavarde)

(Adresasir(ar)kitikontaktiniaiduomenysftelefonory3

(Atstovas rr atstovavrnto pagrrndas.lergu praSymq pateikia duomenq sub.jekto atstovas)

Marijampoles socialines pagalbos centrui

PRASYMAS
IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTO TEISE (-ES)

oad--
Marijampole

l. PraSau igyvendinti 5i4 (Sias) duomenq subjekto teisE (-es):
(Tinkam4 langeli paZymekite kryZeliu):

ll Teisg gauti infbrmacij4 apie duomenq tvarkymq
l l Teisg susipaLinli sur duomenimis
ll Teisg reikalauti iStaisyti duomenis
E Teisg reikalauti iStrinti duomenis (,,teise bfiti pamir5tam")
! Teisg apriboti duomenq tvarkym4
i-l Teisg i duomenq perkeliamum4
il Teisg nesutikti su duomenq tvarkymu
Ll Teisg reikalauti, kad nebutq taikomas tik automatizuotu duomenq tvarkymu, iskaitant

profi I iavi m q, grindLiamas sprendi mas

2. Nurodykite, ko konkrediai pra5ote ir pateikite kiek imanoma daugiau informacijos,
kuri leistq tinkamai igyvendinti Jlsq teisg (-es) (pavyzdiiui, jeigu norite gauti osmens duomentl
kopijq, nurodykite, kokiq konkreiiai duomenry (pavyzdiiui, 2018 m. x men. x d. elektroninio paito
laiiko kopiq, 2018 m. x mdn. x d. vaizdo jraiq (x val. x min. - x val. x min.) kopiq pageidaujate
gauti; jeigu norite iitaisyti duomeni.s, nurodykite, kokie konkreiiai ,Iust4 osmens duomenys yra
netikslus; jeigu nesutinkale, kad btrttl lvarkomi ,lust1 asmens duomenys, tuomet nurodykite
argumentus, kuriais grindiiate savo nesulikimq, nurodykite del kokio konkreiiai duomenry tvarkymo
nesutinkate; jeigu kreipiat1s del teises i duomenry perkeliamumq jgyvendinimo, praiome nuroclyti,
kokitl duomery ativilgiu iiq teisg pageidauiate ig,,vendinti, ar pageidauiate .iuos perkelti j savo
jrenginj ar kitam duomenry valdytojui, jeigu pastarajam, tuomet nurodykite kokiam).
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PRIDEDAMAI:
1.

2.

4.

(Para5as) (Vardas, pavarde)

'Jeigu praSymas yra slundiamas pa5tu, prie praSymo prldedama asmens tapatybq patvirtinandio dokumento kopija,
patvirtinta notaro ar kita teis6s aktq nustatyta tvarka.
Jeigu kreipiamasi del netiksliLl duomenq iStaisymo, pateikiamos tikslius duomenis patvirtinaniiq dokumentq kopijas;
jeigu jos siundiamos paitu, tuomet turi b[ti patvirtintos notaro ar kita teises aktq nustatyta tvarka.

Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardd, yra pasikeitg, kartu pateikiamos dokumentq,
patvirtinandiq 5iq duomenq pasikeitimq, kopijos; jeigu jos siundiamos pa5tu, tuomet turi b0ti patvirtintos notaro ar kita

teis6s aktq nustatyta tvarka.

2
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PATVIRTINTA
Marijampoles socialines pagalbos centro
direktoriaus2020 m. rugpjfidio 19 d.

isakymu Nr. V-48

MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALBOS CENTRO
ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMU VALDYMo TVARKoS APRASAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

I ' Marijampoles socialines pagalbos centro (toliau - Centro) Asmens duomenq saugumo
paZeidimq valdymo tvarkos apraSas (toliau - ApraSas) nustato duomenq tvarkymo metu ivy-kusiq
asmens duomenq saugumo paZeidimq valdymo, tyrimo, paSalinimo ir pranesimq apie' ivykusj
paLeidimq (toliau - Pranesimas) Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai (oliau'- VDAI'arba
prieZilros institucija) ir (ar) duomenq subjektams igyvendinimo tvark4 Centre, uZtikrina, kad Centro
darbuotojai sugebetq laiku nustatyti galimus paZeidimus bei suprastq, kokie veiksmai privalo bDti
atlikti juos valdant.

2. Apra5e vartojamos Sios sqvokos:
2' 1. Asmens duomenq saugumo paZeidimas (neatitiktis) - duomenll saugumo paZeidimas,

del kurio netydia arba neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeidiami be leidimo atikleid2iami,
persiqsti, saugomi ar kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga.

2.2. lnformacijos saugumo incidentas -vienas ar daugiau nepageidaujurnq ir netiketq
informacijos saugumo ivykiq, turindiq didelg tikimybg pakenkti veiflai ir keliandiq gresmg
informacij os saugumui.

2.3. Duomenq apsaugos pareigtinas - Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas ar paslaugq
teikejas, atliekantis 2016 m. balandZio 27 d. Europos parlamenio ir Tarybos r.gtu...rtu lESj
20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del iaisvo tokiq duo-.rq
judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/EB(Bendrojo duomenq apsaugos reglamento) (toliau -
BDAR) nustatytas duomenq apsaugos pareiglno funkcijas.

2.4. fgaliotas darbuotojas - Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas ar darbuotojai,
atsakingi uL PaLeidimq tyrim4, pa5alinim4 ir prane5im4 apie juos prieZifiros instituciai ir duomenq
subjektams.

2.5. kitos Apra5e vartojamos s4vokos atitinka BDAR ir LR Asmens duomenq teisines
apsaugos istatyme (toliau - ADTAI) vartojamas s4vokas.

3. Tiriant galimus paZeidimus ir teikiant PraneSimus vadovaujamasi BDAR ir ADTAI ir
kitais teises aktais, reglamentuojandiais siq procedlrq atlikimo tvark4.

II ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMU NUSTATYMAS

4,Pagal pob[di (tip4) galimi Sie paZeidimai:
4.1. konfidencialumo paZeidimas - neleistinas arba netydinis asmens duomenq atskleidimas

arba prieigos prie jq suteikimas (pvz.: atskleisti duomenys ir jie tapo prieinami tretiesiems asmenims,
suteikiant prieigE, tinkamai ne5ifruojant ir kt.);

4.2' duomenq pasiekiamumo/prieinamumo - neleistinas arba netydinis prieigos prie asmens
duomenq praradimas arba asmens duomenq sunaikinimas (pvz.: prarasti duomenys ir neturima
atsarginiq koprjq);

4.3. duomenq vientisumo paZeidimas neleistinas arba netydinis asmens duomenq
pakeitimas (pvz.: prarasti duomenys, turima tik dalis atsarginiq koprjq, del ko neimanoma atkurti visos
informacijos);

4.4. mi5raus pob[dZio - asmens duomenq konfidencialumo, prieinamumo ir vientisumo
paZeidimas ar bet kuriq aukSdiau nurodytq paZeidimq derinys.

5. PaZeidimas gali ivykti del Siq prieZasdiq:
5.1. ZmogiSkoji klaida (pvz.: asmens duomenys persiqsti ne tam adresatui, kuriam jie buvo

skirti; ne saugojimo vietoje palikti dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq; pamesti
ne5iojami/mobills irenginiai, kuriuose saugomi duomenys ir t.t.);
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5'2' vagyste (pvz.: pavogti mobilfls irenginiai, kuriuose saugomi asmens duomenys, pavogtos
neutomatiniu bfidu susistemintos bylos, kuriose yra asmens duomenq ir kt.);

5.3. kibemetine ataka (pvz.: duomenq bazeje ar informacineje sistemoje esantys asmens
duomenys uZifruojami, naudojant iSpirkos reikalaujandi4 program4, internete paskelbiami
informaciniq sistemq naudotojq vardai, slaptalodLiai ir kt.);

5.4. neleistina (neutorizuota) prieiga prie asmens duomenq (pvz.: igaliojimq neturintys
asmenys patenka i patalpas, kuriose saugomos bylos su asmens duomeninis, igaliojimrl neturintys
asmenys prisijungia prie duomenq baziq ar informaciniq sistemq ir t.t.);

5.5' irenginiq ar programines irangos gedimas, saugos sistemos spragos (pvz.: energijos
tiekimo nutrukimas, del kurio galima prieiga prie asmens duomenq, programos- kodo, kuriuo
kontroliuojamas prieigos teisiq suteikimas informaciniq sistemq naudotojams, kLida ar kt.);

5.6. Force majeure (nenugalimos jegos) aplinkybes ar kitos prieZastys (pvz.: gaisras, vandens
uZliejimas, del kuriq sugadinami ar prarandami asmens duomenys ir t.t.).

6. PaZeidimas, galintis kelti pavojq asmenU teisems ir laisvems yra toks, del kurio, laiku
nesiemus tinkamq priemoniq, fiziniai asmenys gali patirti k[no suZalojim4, materialing ar
nematerialing Lalq (pvz.: asmuo gali patirti teisiq apribojim4, diskriminacijq, gali buti pavogia ar
suklastota jo asmens tapatybe, jam padaryta finansiniq nuostoliq, pakenkta jo reputacijai, prarastas
duomenq, kurie laikomi profesine paslaptimi, konfidencialumas ir t.t.).

III PRANESTM,q.S APIE GALIMA ASMENS DUoMENU SAUGUMo PAZEIDIMA

7. Centro darbuotojas, pastebejgs, nustatgs, gavgs informacij4 apie galim4 PaZeidim4 iS
duomenq tvarkyojo ar kito Saltinio privalo:

7.1. nedelsiant, bet ne veliau kaip per 2 darbo valandas nuo galimo PaZeidimo paai5kejimo
momento informuoti raStu ir LodLiu Centro direktoriq ir asmens duomenq apsaugos pareigfin4;

7.2. pateikti tarnybini praneSimE apie asmens duomenll saugumo paZeidim4 (toliau -
Prane5imas) ir nedeliant, bet ne veliau kaip per 4 darbo valandas nuo galimo PaZeidimo paaiSkejimo
momento perduoti ji Centro administracijai;

7.3. jei imanoma imtis priemoniq pa5alinti galim4 PaZeidimq ir imtis priemoniq galimoms
neigiamoms jo pasekmems maZinti.

IV ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMO TYRIMAS IR PASALINIMAS

8. Centro direktoriaus igaliotas asmuo, gavgs Prane5im4 apie PaZeidim4 privalo:
8.1. atlikti PaZeidimo tyrim4 ir nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 24 valandas nuo

Pranesimo gavimo momento nagrineti Pranesime nurodytas aplinkybes;
8.2. ivertinti ar padarytas paZeidimas;
8.3. konsultuotis su duomenq apsaugos pareiglnu;
8.4. jei PaZeidimas yra susijgs su elektronines informacijos saugos incidentu, pasitelkti

Centro ar duomenq tvarkytojo informaciniq technologrjq specialistus, informaciniq sistemq saugos
igaliotini;

8.5. jei PaZeidimas padarytas, nustatyti, kokio pobldZio (tipo) PaZeidimas, asmens duomenq,
kuriq saugumas paZeistas, kategorijas, iskaitant specialiq kategorijq asmens duomenis, PaZeidimo
prieZastis, PaZeidimo apimtis (duomenq subjektq kategorijos ir jq skaidius), esamas ir (ar) galimas
pasekmes ir Lalq, padarytq duomenq subjektui, ivertinti pavojq duomenq subjektq teisems ir laisvems
(toliau - Rizika), kuris gali atsirasti del galimo PaZeidimo, asmens duomenq apsaugos pareigfinui
pateikti uZpildytq PaZeidimo tyrimo ataskait4 (toliau - Ataskaita) (Priedas Nr. l) del PaZeidimo
buvimo ir rizikos;

8.6. teikti rekomendacijas Centro darbuotojams, atsakingiems uZ PaZeidimo irlar jo pasekmiq
pa5alinim4 irlar sumaZinimq, irlar duomenq tvarky.tojui del tinkamq techniniq ir organizaciniq
priemoniq, kad PaZeidimas butq i5samiai i5tirtas ir jis ar jo pasekmes bUtq pa5alintos irlar sumaZintos
ir paZeidimas ateityje nepasikartotq, taikymo .u.larbapats imtis Siq veiksmq;

8.7. ivertinti, kokiq skubiq ir tinkamq priemoniq bltina imtis, kad b[tq pa5alintas
PaZeidimas;

8.8. nustatyti ar apie PaZeidimq bltina prane5ti VDAI;
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8.9. nustatyti ar apie PaZeidim4 butina pranesti duomenq subjektams;
9. Asmens duomenq apsaugos pareigfinas, gavgs praneSim4 privalo:
9.1. Centro direktoriaus igaliotam asmeniui patarti del PaZeidimo tyrimo ir teikti iSvadas del

PraneSimo teikimo VDAI irlar duomenq subjektui;
9.2.bendradarbiauti su VDAI del paZeidimq;
9.3. stebeti, kaip vykdomos BDAR ir ApraSe nustatytos istaigos pareigos, susijusios su

PaZeidimq valdymu.
10. Aliekant PaZeidimo tyrim4 ir siekiant nustatyti, ar PaZeidimas i5 tikrqjq ivyko, esamos

situacijos irodymai privalo bUti fiksuojami dokumentuose ir uZtikrinamas jq atsekamumas.
11. PaZeidimo tyrimo metu darbuotojai ir duomenq tvarkytojas privalo operatyviai teikti

Centro direktoriaus igaliotam asmeniui visq jo papraSyt4 su PaZeidimu susijusi4 informacij4 ir
dokumentus.

12. Vertinant rizikos lygi, atsiZvelgiama ikonkredias paZeidimo aplinkybes, pavojaus
duomenq subjektq teisems ir laisvems atsiradimo tikimybg ir rimtum4. Rizikos lygis vertinamas
atsiZvelgiant i Siuos kriterijus:

12.1. saugumo paZeidimo pob[dis (konfidencialumo, vientisumo ar prieinamumo
paZeidimas) - nustatomas saugumo paZeidimo pobDdis: nuo padaryto paZeidimo pobudZio gali
priklausyti pavoj aus duomenq subj ektams dydis;

12.2. asmens duomenq pobldis, jautrumas ir kiekis - nustatomas asmens duomenq, kuriq
saugumas buvo paZeistas, pob[dis, jautrumas, ir jq kiekis: kuo jautresni asmens duomenys, ir kuo
didesnis jq kiekis, tuo didesnis Zalos pavojus;

12.3. galimybe identifikuoti fizini asmeni- ivertinama, ar nelgaliotiems asmenims, kuriems
tapo prieinami asmens duomenys, bus lengva nustatyti konkrediq asmenq tapatybg arba susieti tuos
duomenis su kita informacija (pvz.: tinkamai uZSifiuoti asmens duomenys nebus suprantami
neigaliotiems asmenims, todel paZeidimas padarys maZesni poveiki duomenq subjektams);

12.4. frzinio asmens specifiniai ypatumai - nustatomi fiziniq asmenq, kuriq asmens
duomenims kilo pavojus, specifiniai ypatumai: kuo asmenys yra labiau paleidLiami (pvz.: vaikai,
negali4 turintys asmenys), tuo didesni poveiki paZeidimas gali jiems padaryti;

12.5. nukentejusiq duomenq subjektq skaidius - nustatomas nukentejusiq asmenq skaidius:
kuo daugiau yra asmenq, kuriems paZeidimas turi poveikio, tuo didesnis Zalos pavojus;

12.6. pasekmes, sukeltos fiziniams asmenims - ivertinamos visos galimos paZeidimo
pasekmes bei jq rimtumas; taip pat atsiZvelgiama i pasekmiq ilgalaiki5kum4; jei paZeidimo pasekmes
yra ilgalaikes, tai poveikis fiziniams asmenims bus didesnis.

13. fvertinus rizik4 nustatomas vienas i5 trijq rizikos tikimybiq lygirl - maia, vidutine ar
didele rizikos tikimybe.

14. Ataskaitayra pateikiama Centro direktoriui ir duomenq tvarkytojo vadovui, jei tai susijg
su duomenq tvarkytojo atliekamais asmens duomenq tvarkymo veiksmais.

15. AtsiZvelgiant i ataskait4, Centro direktorius jei reikia, tvirtina priemoniq plan4, kuriame
numatomas bDtinq techniniq, organizaciniq, administraciniq ir kitq priemoniq poreikis del paZeidimo
pa5alinimo, paskiria atsakingus vykdytojus ir nustato priemoniq igyvendinimo terminus.

16. SprendZiant paLeidimo pa5alinimo klausim4, bei tvirtinant priemoniq plan4, pirmiausia
b[tina atlikti veiksmus, siekiant apriboti ar sustabdyti saugumo incident4. Priklausomai nuo konkrediq
PaZeidimo aplinkybiq, turetq blti atliekami tokie veiksmai kaip: i5trinti asmens duomenis nuotoliniu
b[du i5 pamesto ar pavogto neSiojamo mobilaus irenginio, jei asmens duomenys per klaid4
iSsiundiami ne tam adresatui, kuriam jie buvo skirti, kuo skubiau kreiptis iji su praSymu iStrinti
atsiqstus duomenis be galimybes juos atkurti; pakeisti prisijungimo prie duomenq bazes ar
informacines sistemos vardus ir slaptaZodZius, jeigu jie tapo Zinomi tretiesiems asmenims; atkuriant
prarastus ar sugadintus asmens duomenis, naudoti atsargines kopijas ir kt.

17. Siekiant apriboti ar sustabdyti PaZeidim4, butina kiek imanoma tiksliau surinkti duomenq
ir irodymq apie ivykusi saugumo incident4 (pvz.: kas, kada ir i5 kokio irenginio jungesi prie duomenq
bazes ar informacines sistemos, kam per klaidq i5siqsti asmens duomenys, kokiomii aplinkybemis
buvo prarastas irenginys su asmens duomenimis ir kt.).

18. Priemoniq plane turi buti numaty,ti veiksmai, nukreipti ne vien ! esamo PaZeidimo
prieZasties pa5alinim4, pavojaus fiziniq asmenq teisemis ir laisvemis sumaZinim4 ar pasalinim4, bet
taip pat skirti neleisti pasikartoti PaZeidimui. Bfitina atsiZvelgti I trukumus ir duomenq tvarkymo
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silpn4sias vietas, kurios buvo i5naudotos ivykdant PaZeidim4 bei imtis priemoniq tuos tr[kumus
paSalinti.

V PRANESTMI,S APIE ASMENS DUOMENV SAUGUMO PAZEIDIMA
PRIEZIUROS INSTITUCIJAI

19. Tyrimo metu, nustadius, kad PaZeidimas buvo, Centro direktoriui priemus sprendim4 del
Prane5imo prieZi[ros institucijai pateikimo butinybes, Centro direktoriaus igaliotas- darbuotojas
privalo nedelsiant, bet ne veliau kaip per 72val. nuo tada, kai tapo Linoma apie eaZeidim4, apie tai
informuoti VDAI, i5skyrus atvejus, kai PaZeidimas nekelia pavojaus fiziniq asmenq teisems ir
laisvems.

20. VDAI informuojama Pranesimo apie asmens duomenq saugojimo paZeidim4 pateikimo
Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai tvarkos apraSo, patvirtinto VDAI direktoriaur ZO1S *.
liepos 27 d. isakymu Nr. lT-72(1.12.8),,Del praneSimo apie asmens duomenq saugumo paZeidimq
pateikimo Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai tvarkos apra5o patvirtinimo" nustatyta tvarka ir
s4lygomis, uZpildant Prane5imo apie asmens duomenq saugumo paZeidimo form4, patvirtint4 VDAI
direktoriaus isakymu.

21. Jeigu ivertinus rizlkE, abejojama ar PaZeidimas kelia pavojq fiziniq asmenll teisems ir
laisvems apie paZeidim4 pranesama VDAL

22. Jeigu ivertinus rizikq, nustatoma, kad tuo metu apie PaZeidim4 VDAI prane5ti nereikia,
po kurio laiko situacija gali pasikeisti, todel PaZeidimas bei jo keliamas pavojui fiziniq asmenq
teisems ir laisvems turetq b[ti vertinamas i5 naujo (pvz.: pamesta USB atmintine, kurioje saugomi
asmens duomenys, uZSifruoti taikant paLangt4 algoritm4 - jeigu yra atsargines duomenq kopijos ir nera
pavojaus Sifro saugumui, apie toki saugumo paZeidm4 praneSti VDAI nereikia, tadiau jei veliau
paaiSkeja, kad gali kilti pavojus Sifro saugumui. paZeidimo keliamas pavojus bus vertinamas iS naujo
ir apie toki paZeidim4 reikes praneSti VDAI).

23. Tuo atveju kai, priklausomai nuo PaZeidimo pobtdZio, bDtina atlikti i5samesni tyrimq,
nustat}ti visus svarbius faktus, susijusius su paZeidimu ir per 72 valand,as del objektyviq piieZasdiq
nera imanoma i5tirti padarytq paLeidimq, informacija VDAI teikiama etapais, nurodant velavimo
prieZastis. Apie informacijos teikim4 etapais VDAI informuojama teikiant pirmini prane5im4.

24. Jeigu po praneSimo VDAI pateikimo, atlikus tolimesni tyrim4, yra nustatoma, kad
saugumo incidentas buvo sustabdytas ir fakti5kai PaZeidimo nebuvo, apie tai nedeliant informuojama
VDAI.

25. Tuo atveju, kai itariama, kad PaZeidimas turi nusikalstamos veikos poZymiq, informacija
apie galim4 nusikalstam4 veik4 pateikiama atitinkamoms valstybes institucijoms, igaliotoms atlikti
ikiteismin! tyrim4, teises aktq, reguliuojandiq tokios informacijos teikimq, nustatyta tvarka.

vI PRANEStnnns APIE ASMENS DUoMENU sAUGUMo rAZEIDTM4
DUOMENU SUBJEKTUT

26. Tyrimo metu nustadius, kad del PaZeidimo gali kilti didelis pavojus fiziniq asmenq
teisems ir laisvems, Centro direktoriaus igaliotas darbuotojas nedelsdamas ir jei imanoma, pru.ju, n.
daugiau kaip 72 valandoms nuo to laiko, kai buvo suZinota apie PaZeidim4, prane5a apie tai duomenq
subjektui, kurio teisems ir laisvems gali kilti didelis pavojus.

27. Duomenq subjektas informuojamas tiesiogiai, t.y. siundiant jam praneSima paStu,
elektroniniu pa5tu, trumpEia Zinute ar kitu bDdu. PraneSimas duomenq subjekiui siundiamas atskirai
nuo kitos siundiamos informacijos, kaip naujienlaiSkiai ar informaciniai pranesimai.

28. Pagrindinis praneSimo duomenq subjektui tikslas - pateikti konkredi4 informacij4 apie
tai, kokiq veiksmq jis turetq imtis, kad apsisaugotq nuo neigiamq paZeidimo pasekmiq. pranejime
duomenq subjektui ai5kia ir paprasta kalba pateikiama si informacija:

28.1. asmens duomenq saugumo paZeidimo pob[dZio ir tiketinq paZeidimo pasekmiq
apra5ymas;

28.2' priemoniq, kuriq emesi Centras, kad bfltq pa5alintas saugumo paZeidimas, iskaitant
priemoniq galimoms neigiamoms jo pasekmdms sumazinti aprasymas;
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28.3' duomenq apsaugos pareiguno arba kito kontaktinio asmens, galindio suteikti daugiau
informacijos, vardas, pavarde ir kontaktiniai duomenys;

2S.4.kitareik5minga informacija, susijusi su paZeidimu, kuri Centro direktoriaus igalioto
darbuotojo manymu, turetq bDti pateikta duomenq subjektui, pvz.: patarimai, kaip apsisaugJti nuo
galimq neigiamq paZeidimo pasekmiq.

29. Prane5imo apie PaZeidim4 duomenq subjektams teikti nereikia, jei:
29.1. Centras lgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos

priemones taikytos asmens duomenims, kuriems paZeidimas turejo por.ikio, ,isq pirma tas
priemones, kuriomis uZtikrinama, kad asmeniui, neturindiam leidimo susipaZinti g dro*.nimis, jie
b[tq nesuprantami (pvz.: asmens duomenq Sifravimo priemones);

29.2. i3 karto po paZeidimo Centras emesi priemoniq, kuriomis uZtikrinama, kad nekiltq
didelis pavojus duomenq subjektq teisems ir laisvems;

29.3. tiesioginio praneSimo duomenq subjektui pateikimas pareikalautq neproporcingai
dideliq pastangq, pvz.: jei jq kontaktiniai duomenys buvo prarasti del PaZeidi.no urbu i^S pradiiq
nebuvo Zinomi. Tokiu atveju apie PaZeidim4 vie5ai paskelbiama Centro interneto svetaineje, spaudoje,
pasitelkiami ne vienas, o keli informavimo bDdai arba taikomos panaSios priemones, kuriomis
duomenq subjektai b[tq efektyviai informuojami (pvz.: vien tik prane5imis internetu svetaineje nera
efektyvi informavimo priemone).

30. Jeigu ivertinus rizikE, nustatoma, kad tuo metu apie PaZeidim4 duomenq subjektams
praneSti nereikia, po kurio laiko situacija gali pasikeisti, todel PaZeidimas bei jo keliamas pavojus
fiziniq asmenq teiiems ir laisvems tureiq buti vertinamas i5 naujo (pvz.: ivykdoma kibernetine ataka,
naudojant iSpirkos reikalaujandi4 program4 ir duomenq bazeje esantys asmens duomenys uZSifruojami
- jei atlikus tyrim4, paaiSkeja, kad vienintele i5pirkos reikalaujandios programos uZduotis buvo
uZSifruoti asmens duomenis ir jokio kito kenkmingo poveikio duomenq bazei n*a, apie saugumo
paleidimatreikes praneSti tik VDAI, tadiau jei veliau paaiSkeja, kad prarastas ne tik duomen!
prieinamumas, bet ir konfidencialumas, saugumo paZeidimo keliamas pavojus bus vertinamas iS naujo
bei sprendZiama, ar atsiZvelgiant itiketinas saugumo paZeidimo pasekmes reikia apie jipraneSti
duomenq subjektams).

31. Tam tikromis aplinkybemis, kai tai yrapagrista, Centras pasitargs su teisdsaugos
institucijomis ir atsiZvelgdamas i teisetus teisesaugos interesus, gali atideti asmenq, kuriems
paZeidimas turi poveikio informavim4 apie saugumo paZeidim4 iki to laiko, kai tai netrukdys saugumo
paZeidimo tyrimams.

VII ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMU DOKUMENTAyIMAS

32. Visi PaZeidimai, nepriklausomai nuo to, ar apie juos buvo praneSta VDAI ir (ar) duomenq
subjektui, ar tokie PaZeidimai kelia rizik4, registruojami Asmens duomenq saugumo paZeidimq
registravimo Zurnale (Apra5o priedas Nr. 2) (toliau - Zurnalas).

33. Informacija apie PaZeidim4 i Zurnalq turi bDti ivedama nedelsiant, kai tik paai5keja
galimas PaZeidimas, bet ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo galimo paZeidimo puuiSk.;i,,o
momento. Kai pasikeidia Lumale nurodyta informacija arba paaiskeja nauja informacija, Zuinale
esanti informacija turi bUti papildoma ar koreguojama.

34. Asmens duomenq saugumo paZeidimo registravimo Zurnale nurodoma:
34.1. paLeidimo nustatymo aplinkybes (paZeidimo nustatymo data, laikas, vieta, subjektas

prane5gs apie paZeidim4) ;

34.2. paieidimo aplinkybes (paZeidimo data, vieta, paZeidimo pobudis, prieZastys, asmens
duomenq kuriq saugumas pazeistas, kategorijos ir apytikslis skaidius);

34.3. tiketinos paZeidimo pasekmes ir pavojus duomenq subjekto teisems ir laisvems;
34.4. priemon0s, kuriq buvo imtasi, kad butq pa5alintas paZeidimas, iskaitant priemones

galimoms neigiamoms paZeidimo pasekmems sumaZinti;
34.5. informacija apie pranesima VDAI apie asmens duomenq saugumo paZeidimq;
34.6. jei apie asmens duomenq saugumo paZeidim? nebuvo praneSta VDAI, nurodomi tokio

sprendimo motyvai; jei apie asmens duomenq saugumo paZeidimq buvo prane5ta VDAI, nurodoma
prane5imo data ir numeris, taip pat, ar praneSimas teikiamas etapais;
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34.7. jeigu apie asmens duomenq saugumo paLeidimq buvo veluojama praneSti VDAI,
nurodomos tokio velavimo prieZastys;

34.8. informacija apie prane5im4 duomenq subjektui (subjektams) apie asmens duomenq
saugumo paileidimq;

34.9. jei apie asmens duomenq saugumo paZeidimq nebuvo praneSta duomenq subjektui
(subjektams), nurodomi tokio sprendimo motyvai; jei apie asmens duomenq saugumo paZeidim4 buvo
prane5ta duomenq subjektui (subjektams), nurodoma prane5imo data, laikas ir bldas;

34.10. jeigu apie asmens duomenq saugumo paZeidim4 buvo veluojama pranesti duomenq
subj ektui (subj ektams), nurodoma tokio velavimo prieZastys.

35. Ui, Zumalo pildym4 ir saugojim4 yra atsakingas Centro duomenq apsaugos pareiggnas.
lurnalas gali bDti popierines arba elektronines formos. Uipildytas Zumalas ,urgon1u, 5 metus nuo
paskutinio lraSo padarymo dienos.

36. Zurnalas yra pateikiamas VDAI jai pareikalavus.

VIII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. ApraSas skirtas uZtikrinti, kad Centro darbuotojai sugebetq laiku nustatyti galimus
PaZeidimus bei suprastq, kokie veiksmai privalo b[ti atlikti juos valdant.

38. Apra5o privalo laikytis visi Centro darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis arba
eidami savo pareigas juos suZino.

39. Centro darbuotojai ir duomenq tvarkytojai privalo iSsaugoti esamos situacijos, susijusios
su PaZeidimu, irodymus, kad veliau naudojant technines ir organizacines priemones (p-vz.: duomenq
srauto ir prisijungimq analizes irankius ar kt.) galima bfitq tirti pazeidim4.

40. Centro darbuotojai su Siuo apraSu bei jo pakeitimais supaZindinami pasiraSyinai.
41. Centro darbuotojai paZeidg Sio apraSo reikalavimus atsako LR istatymq nustatyta tvarka.
42. Apra5o Priedai yra neatsiejama Sio Apra5o dalis.

Parenge:
Juriste
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Marijampoles socialines pagalbos centro
Asmens duomenq saugumo paZeidimq valdymo tvarkos apra5o
Priedas Nr. l.

(Asmens duomenq saugumo paieidimo ataskaitos formos pavyzdys)

ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMO ATASKAITA

2o_-_ Nr._
Marijampole

1. Asmens duomenq saugumo paZeidimo apraSymas

l.l. Asmens duomenq saugumo
paZeidimo nustatymo data, laikas (valanda,
minutes)

1.2. Darbuotojas, prane5gs apie paZeidim4 (vardas
ir pavarde,telefono numeris,elektroninio pa5to
adresas)

L3. Duomenq tvarkytojo, praneSusio
rpie paLeidimq, pavadinimas, jo kontaktinio
:elefono numeris, asmens duomenys (vardas ir
lavarde, telefono nr. elektroninio paSto adresas)

1.4. PaLeidimo data, laikas (valanda,
ninutes)

1.5. PaZeidimo vieta (adresas,
informacines sistemos pavadinimas, duomenq
baze, irenginys ir pan.)

L6. PaLeidimo esme ir aplinkybes
l.6. 1 . Susiiusios faktines aplinkybes:
I .6.2.Asmens duomenq konfidencialumc

praradimas (be leidimo ar neteisetai atskleidZiam:
esmens duomenys arba gaunama prieiga prie jq)

I .6.3.Asmens duomenq vientisumo
praradimas (kai asmens duomenys pakeidiami be
leidimo ar netydia)

1.6.4. Asmens duomenq prieinamumc
craradimas (kai netydia arba neteisetai
:rarandama prieiga prie jq arba sunaikinami
rsmens duomenys)

1.7. Duomenq subjektq, kuriq duomenq
iaugumas paZeistas, kategorijos ir Siq duomenq
,u{ektq apytikslis skaidius (jei imanoma)

1.8. PaZeidimo trukme
1.9. Asmens duomenq, kuriq saugumas

paZeistas, kategorijos (ei imanoma):
1.9.1. Asmens duomenys (iSvardyi
kategorijas)
1.9.2. Specialiq kategorijq asmens
duomenys (iSvardyti kategorilas)
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I .9.3. Duomenys apie apkaltinamuosius
:uosprendZius ir nusikalstamas veikas(iSvardyti
<ategorijas)

1.9.4.Asmens duomenq ira5q apytikslis
skaidius

2. Paieidimo rizikos ivertinimas
2.1. Prielastys bei ivykiai, turejg ftakos

fvykti paZeidimui (pvz., duomenq ar irangos,
kurioje yra saugomi asmens duomenys, vagyste,
netinkamos prieigos kontroles priemones,
leidZiandios neteisetai naudotis asmens
duomenimis, irangos gedimas, Zmogi5ka klaida.
[silauZimo ataka ir pan.)

2.2. PaLeidimo pasekmes (apra5yti
:inkamas):

2.2.1 . Atsitiktinai arba neteisetai
;unaikinti asmens duomenvs

2.2.2. Atsitiktinai arba neteisetai prarasti
lsmens duomenys

2.2.3. Atsitiktinai arba neteisetai pakeisti
asmens duomenys

2.2.4. Atsitiktinai arba neteisetai
ltskleisti asmens duomenys teises susipaZinti
;ujais neturintiems asmenims fiei imanoma,
rurodomi neteiset4 prieig4 gavg asmenys)

2.2.5. Asmens duomenq iSplitimas labiau
nei tai yra bDtina, ir duomenq subjekto kontroles
praradimas savo asmens duomenq atZvilgir
(pavy zdLiui, asmens duomenys iSpl ito internete)

2.2.6. Skirtingos informacil os susiei imas
2.2.7 .Asmens duomenq panaudoj imas

neteisetais tikslais
2.2.8. Del asmens duomenq trfrkumq

negalima vykdyti funkciiu
2.2.9. Del klaidq asmens duomenq

.varkymo procesuose negalima tinkamai vykdyti
funkcijq

2.2.t0.Kita
2.3. Pavojus fiziniq asmenq teisems ir

ai svems (pate ikti pagrindliandius argumentus ) :

2.3.l.Del paZeidimo ndra pavojaus
iziniq asmenq teisems ir laisvems

2.3.2. Del paZeidimo yra ar gali kilti
ravojus fiziniq asmenil teisems ir laisvems

2.3.3. Del PaZeidimo yra ar gali kilti
Jidelis pavojus fiziniq asmenq teisems ir laisvems

2.4. Duomenq subjektui ir (ar) Centrui
radaryta Lala (tapatybes vagyst€, gresme fiziniam
;augumui ir emocinei gerovei, Zala reputacijai,
:eisine atsakomybe, konfidencialumo,saugumo
ruostatq paZeidimas ir pan.)
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2.5. Technines ir (ar) organizacinds
Cuomenq saugumo priemonds:

2.5.1.Technines ir (ar) organizacines
priemonds, kurios buvo taikomos asmens
Juomenims, kuriq saugumas buvo paZeistas,

siekiant uZtikrinti 5i.+ duomenq saugumq
(apra5oma arba pridedami patvirtinantys
Jokumentai; iSvada del tinkamumo)

2.5.2. Technines ir (ar) organizacines
saugumo priemonds, kurios igyvendintos del

ivykusio paZeidimo, taip pat siekiant, kad
paZeidimas nepasikartotq ir bltq sumaZintos
pasekmes duomenq subjektui (apraSoma arba
pridedami patvirtinantys dokumentai)

2.5.3. Technines ir (ar) organizacines
;augumo priemones, kurios planuojamos
.gyvendinti del ivykusio paZeidimo, taip pal
;iekiant, kad paZeidimas nepasikartotq ir bltq
;umaZintos pasekmes duomenq subjektui

.apraSoma arba pridedami patvirtinantys
lokumentai)

2.6. P aLeidimo pakartotinumas :

2.6.1. Tokio pobldZio paZeidimas ivyko
rirma karta

2.6.2.P akartotinis tokio pobudZio
raZeidimas

3. Prane5imqpateikimas
3.1. Prane5imas duomenq subjektui apie

vykusi paieidim4;
3.1 .l .Prane5imo data, b[das, trumpas
turinio ara5ymas, informuotq duomenq

;ubiektu skaidius

3.1 .2.Prielastys, del kuriq neprane5ta
Juomenq subjektui:

3.1.2.1. Nekyla didelis pavojus duomenq
subiektu teisems ir laisvems

3.1 .2.2. [gyvendintos tinkamos technines
tr organtzacines apsaugos priemones ir tos
priemones taikytos asmens duomenims, kuriems
lsmens duomenq saugumo paZeidimas turejo
poveikio, visq pirma tos priemones, kuriomis
uZtikrinama, kad asmeniui, neturindiam leidimo
susipaZinti su asmens duomenimis, jie butq
ne suprantam i, pav y zdLiui, 5 i fravi mo pri e m o nd s

3. 1 .2.3.lmtasi priemoniq, kuriomis
lZtikrinama, kad nebegaletq kilti didelis pavojus
luomenq subiektq teisdms ir laisvems

3.l.2.4.PraneSimas pareikalautq
neproporcingai daug pastangq ir apie tai vie5ai
paskelbta (arba taikyta pana5i priemone)

inurodoma, kada ir kur paskelbta informacija
vie5ai arba, jei taikyta kita priemond,nurodoma,
rokia ir kada taikyta)
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3.2. PraneSimas VDAI apie paZeidima:

3.2.1. Prane5imo data, numeris
3 .2.2.PrieLastys, del kuriq nepraneSta

VDAI
3 .2.3 .P rane5imo VDAI velavimo

rrieZastys

3.3. PraneSimas valstybes institucijoms
igaliotoms atlikti ikiteismini tyrim4, apie asmens
Juomenq saugumo paZeidim4, galimai turinti
rusikalstamos veikos poZymiq (ei taikoma)(raSto
Jata, numeris; adresatas)

3.4. PraneSimas Nacionalinian
kibernetinio saugumo centrui apie Tarnybos
valdomose ir (ar) tvarkomose ry5iq ir
informacinese sistemose ivykusi kibernetinj
incident4 ir taikytas kibernetiniq incidentr.
valdymo priemones (ei taikoma) (ra5to data.
numeris)

(pareigos) (vardas ir pavarde)
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Marijampoles socialines pagalbos centro
Asmens duomenq saugumo paZeidimq valdymo tvarkos apraso
Priedas Nr. 2.

ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMU REGISTRAVIMO ZUNN,q.I,A,S

Eil.
Nr.

I Asmens duomenq
saugumo paZeidimo

apraSymas
(aplinkybes, tiketinos
pasekmes. priemonds,
kuriq buvo imtasi, kad

bttq paSalintas,
informacija ar apie
paZeidim4 prane5ta

VDAI, informacija ar
apie paZeidim4

praneSta duomenq
subiektui)

Asmens
duomenq
saugumo

paZeidimo
pradLia (metai,
mdnuo, diena,

valanda)

Asmens
duomenq
saugumo

paZeidimo
pabaiga (metai,
m6nuo, diena,

valanda)

Asmens
duomenq
saugumo

paZeidim4
paSalino (vardas

ir pavarde)

I Asmens

I duo.n.nq

I saugumo
paZeidimo

ataskaitos data ir
numeris
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PATVIRTINTA
Marijampoles socialines pagalbos centro
direktoriaus2020 m. rugpj[dio 19 d.

isakymu Nr. V-48

MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALBOS CENTRO
POVEIKIO DUOMENU APSAUGAI VERTINIMO ATLIKIMO FORMA

1. Prieiastys, d6l kuriq biitina atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinim4
Planuojamos vykdyti veiklos apraSymas, jos tikslai ir planuojamos atlikti asmens duomenq tvarkymo
operacijos. Paai5kinimas, kodel biitina atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinimq. Jei reikia, prie
formos pridedami susiie dokumentai.

2. Asmens duomenq tvarkymo apra5ymas
ApraSomi asmens duomenq rinkimo, naudojimo, saugojimo ir naikinimo veiksmai, nurodoma, i5 kokiq
Saltiniq bus renkami duomenys, kam bus teikiami (galima pateikti asmens duomenq tvarkymo veiksmq
schem4). ApraSoma, kokie asmens duomenq tvarkymo veiksmai gali kelti pavojq fiziniq asmenq teisems
ir laisvems.

Apra5omas tvarkymo mastas: kokiq kategorijq asmens duomenys bus tvarkomi; ar bus tvarkomi
specialiq kategorijq asmens duomenys arba duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendZius ir
nusikalstamas veikas; kiek duomenq, kaip daLnai bus renkama ir naudojama; kaip ilgai bus saugomi
asmens duomenys; nurodomas apytikslis duomenq subjektq skaidius bei geografine duomenq tvarkymo
apreptis.

Apra5omas duomenq tvarkymo pob[dis: kokio pobridZio santykiai sieja JDsq imonE su duomenq
subjektais; ar duomenq subjektai tures galimybE kontroliuoti duomenq tvarkymq; ar duomenq subjektai
gali numatyi, kad jq asmens duomenys bus tvarkomi Siuo budu; ar bus tvarkomi vaikq ir kitq
paLeidLiamq asmenq duomenys; ivertinama, ar toks duomenq tvarkymas yra saugus; ar duomenq
tvarkymo technologijos yra naujos, ar egzistuojandios technologijos bus panaudotos kitokiu budu; koks
yra technologijq iSsivystymo lygis Sioje srityje; ar yra kokiq nors visuomeniniq ar pan. problemq ar
klausimq, i kuriuos biitina atsiZvelgti; nurodoma, ar yra isipareigojimas laikytis patvirtinto elgesio
kodekso ar patvirtinto sertifi kavimo mechanizmo.
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Apra5omi asmens duomenq tvarkymo tikslai: kokj rezultat1 siekiama gauti; kokj poveiki tai tures
fiziniams asmenims; kokia yra tokio duomenq tv nauda Jlisq imonei bei kitiems asmenims.

3. Konsultacijos
Apra5oma, kaip planuojama suZinoti suinteresuotq asmenq nuomonQ arba pagrindZiama, kodel to daryi
nebDtina: kokiq asmenq nuomong planuojama gauti; kokie asmenys bus pasitelkti Jlsq jmoneje, ar bus
pasitelkti duomenq tvarkytojai; ar planuojama konsultuotis su duomenq saugos ekspertais ar kitokiq
sridiu ekspertais.

4. Butinumo ir proporcingumo ivertinimas
Apra5omas asmens duomenq tvarkymo teisetumas ir tvarkymo proporcingumas: nurodomas teiseto
tvarkymo pagrindas; ivertinama, ar tvarkant asmens duomenis bus pasiektas JDsq tikslas; ar tq pati
rezuhatq imanoma pasiekti kitokiu bDdu; kokiu budu bus iSvengta veiklos sutrikimq; kaip bus uZtikrinta
duomenq kokybe ir igyvendintas duomenq kiekio maZinimo principas; kokia informacija bus pateikta
duomenq subjektams; kaip Jiisq imone planuoja jgyvendinti duomenq subjektq teises; kokiu bfidu bus
uZtikrinta, kad duomenq tvarkytojas laikytqsi reikalavimq; kokiu b[du bus uZtikrintas ! uZsienio
valstybes teikiamu asmens

5. Pavojq nustatymas ir ivertinimas
Apra5omas pavojaus ir poveikio fiziniam asmeniui pob0dis.
Jei b[tina, apra5oma susijusi verslo rizika.

Za los
tikimybd

Za los
sunkumas

Bendras
pavojaus

lvsis
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MaLai
tiketina,

tiketina ar
labai tiketina

Minimali,
reik5minga

ar sunki

Zemas,
vidutinis
ar auk5tas

6. Priemoniq sumaZinti nustatymas
Nurodomos papildomos
vidutinio lygio pavojus.

priemones, kuriq galima imtis siekiant sumazinti ar panait inti art sto at

Pavojus PriemonEs sumaZinti ar pa5alinti
pavojq

Priemones
pritaikymo
rezultatas

Likgs
pavojus

Priemon6
patvirtinta

Pa5alinta,
sumaZinta,
priimtina

rizika

Zemas,
vidutinis ar

aukStas

Taip, ne

7, I5vados ir sprendimai
Nurodomos priemones ir
ivardiiamas likes pavoius

Vardas, pavard6, data, paraSas Pastabos

Priemones patvirtintos: Itraukti numatytas priemones j

veiklos plan4, nustatant atlikimo
termin4 ir atsakingus asmenis

Likgs pavoj us pripaZintas
priimtina rizika:

Jei priimtina izika pripaZintas auk5to
lygio pavojus priimtinas, privaloma
kreiptis del iSankstines konsultacijos i
Valstybing duomenq apsaugos
inspekcii4

Duomenq apsaugos pareigiino nuomonE

Duomenq apsaugos pareigDno nuomond turi bDti pateikta del asmens duomenq tvarkymo teis6tumo,
planuojamq priemoniq pavojams maLinti ar pa5alinti bei del galimybes toliau tvarkyti a.ren, duomenis.

Nurodoma duomenq apsaugos pareig[no nuomond:

Vardas , dota,
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Nurodoma, ar atsiZvelgta i duomenq apsaugos pareigiino nuomong

Je i gu atmesta, pagrindLiama, kode l.

Vardas data,

Gautos kitu asmenu nuomon6s
Trumpai apra5omos kitq asmenq nuomonds ir nurodoma, ar jjas atsiZvelgta. Jeigu sprendimas skiriasi
nuo susijusiq asmenq nuomonds, pagrindZiama, kodel.

Vardas, pavarde, data, paraias

UZ Sio poveikio duomenq apsaugai vertinimo prieZiur4 paskirtas atsakingas asmuo

Pastaba. Duomenq apsaugos pareig[nas turi priZifireti asmens duomenq tvarkymo atitikti Poveikio
duomenq apsaugai vertinime nurodytoms iSvadoms ir sprendimams.

Vardas, pavarde, data, paraias

4
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PATVIRTINTA
Marijampoles socialines pagalbos centro
direktoriaus2020 m. rugpjldio 19 d.

isakymu Nr. V-48

MARIJAMPOLES SOCIALINES PAGALBOS CENTRO
ASMENS DUOMENU APSAUGOS PRIEMONIU SARASAS

1. Marijampoles socialines pagalbos centras (toliau Centras) igyvendina tinkamas
organizacines ir technines priemones, skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio
ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteiseto tvarkymo,

iskaitant toliau nurodytq priemoniq naudojim4: infrastruktflrines priemonds, kaip
pavyzdLiui, grieZtas prieSgaisrines saugos normq laikymasis, administracines priemones,
kaip pavyzdZiui, tinkamas darbo organizavimas, darbuotojq informavimas, vidaus teises

aktq keitimas, telekomunikacines priemonds, kaip pavyzdLiul informaciniq sistemq
prieZi[ra, tinklo valdymas, naudoj imosi internetu saugumo uztikrinimas.

2. Prieiga prie Centro valdomq duomenq suteikiama tik tam asmeniui, kuriam duomenys yra
reikalingi jo funkcijoms vykdyti; su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus,
kuriems atlikti naudotojui yra suteiktos teises.

3. UZtikrinamas slaptaZodZiq konfidencialumas.
4. UZtikrinama asmens duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio

kompiuterinio tinklo elektroniniq rySiq priemonemis.
5. UZtikrinamas patalpq, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas.
6. UZtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos,

pav y zdliul anti v irus ini q pro gramq i die gi mas, atnauj i ni m as.

7. UZtikrinamas darbuotojq ir klientq asmens bylq saugumas.
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