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BI VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYM NAMAI
ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Siq asmens duomenq tvarkymo taisykliq (toliau - Taisyktig tikslai yra:
1.1.1. nustatyti asmens duomenq rinkimo, naudojimo ir saugojimo BI Vilniaus sutrikusio

vystymosi kudikiq namai (toliuu - lstaiga) bendruosius principus ir taisykles;
I.1.2. igyvendinti Darbo kodekso reikalavimus priimti ir iprastais darbovieieje budais paskelbt^

darbuotojq stebdsenos ir kontroles darbo vietoje tvark4;
1'1'3' igyvendinti Bendrojo duomenq apsaugos reglamento itvirtintus realios asmens duomeng

apsaugos ir atskaitomybes principus;
LI.4. palengvinti tinkam4 Bendrojo duomenq apsaugos reglamento, Asmens duomenq apsaugos

istatymo, Darbo kodekso, kitq Europos Sqjungos ir Lietuvos Respublikos teises aktq asmens
duomenq apsaugos srityje (totiaa - ADA teisds aktai) reikalavimq igyvendinim4;

1.1.5. sukurti tarpusavio supratim4 bei teisini ai5kum4 tarp {staigos ir jos darbuotojq del veiksmq,
kuriais {staiga siekia apsaugoti savo darbuotojq ir kitq asmenq asmens duomenis;

1.1'6' padeti fstaigos darbuotojams igyvendinti ADA teises aktq reikalavimus.
1.2. Jei Siose Taisyklese ir jos prieduose aiSkiai nenurodya kitaip, pirm4ja drdLiqa raide

raSomos s4vokos turi reikSmes, nurodytas Zemiau:

ADA teisds aktai Visi galiojantys tarptautiniai, Europos Sqjungos ir Lietuvos Respublikos
teises aktai, administraciniai sprendimai, is teismq praktikos kylantys
reikalavimai, nustatantys taisykles irlar rcikalavimus asmens duomenq
tvarkymui, iskaitant bet neapsiribojant Bendruoju duomenq apsaugos
reglamentu, Darbo kodeksu, Asmens duomenq teisines apsaugos istatymu,
Elektroniniq ry5iq istatymu.

Asmuo Zmogus (fizinis asmuo), kurio asmens duomenys renkami, naudojami ir
saugojami {staigoje ir kurio tapatybg galima nustatyti, iskaitant bet
neapsiribojant Darbuotojais. ADA teises aktuose apibreZiamas kaip
duomenq subjektas.

Bet kokia informacija, susijusi su Asmeniu, renkama, naudojama ar saugoma
{staigoje. ADA teises aktuose apibreLiama kaip asmens duomenys.

Bet kuris iS Zemiau nurodytq:

(a) pra5ymas susipaZinti su Duomenimis apie Asmeni;
(b) pra5ymas i5taisyti netikslius Asmens Duomenis;
(c) praSymas i5trinti Duomenis apie Asmeni;
(d) prasymas apriboti Duomenq apie Asmeni naudojimEar trynim4;
(e) pra5ymas i5eksportuoti Duomenis apie Asmenf;
(D priestaravimas del Duomenq apie Asmeni rinkimo, naudojimo ir

saugojimo {staigoje;
(g) priestaravimas del bet kokio automatinio sprendimo priemimo del

Asmens ar Asmens prof,rliavimo [staigoje;(h) bet kuris kitas prasymas ir (arba) skundas del bet kokio klausimo,
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susijusio su Duomenq apsauga fstaigoje.

Procesas, kuriuo metu anahzuojami, tiriami fstaigoje gauti Asmens pra5ymai
ir ijuos atsakoma.

B{ Vilniaus sutrikusio vystymosi k[dikiq namai, atsakinga uZ Duomeml
rinkim4, naudojim4 ir saugojim4, ADA teises aktq laikym4si. ADA teises
aktuose aprbreZiama kaip duomenq valdytojas.

Bet kuris {staigos darbuotojas, praktikantas, savanoris arba komandiruotas i
lstaig4 darbuotojas, turintis tiesioging ar netiesioging prieig4 prie Duomenq.

{staigos skiriamas darbuotojas arba iSores paslaugq teikejas (fizinis arba
juridinis asmuo), padedantis lstaigai uZtikrinti teising atitikti ADA teises
aktams.

Duomenq rinkimas, naudojimas, saugojimas, persiuntimas, naikinimas ar bet
kuris kitas konkretus su Duomenimis atliekamas veiksmas.

Informacines ir komunikacines technologijos, kurias {staiga suteikia
Darbuotojams arba kurias Darbuotojai naudoja siekdami atlikti savo pareigas

{staigoje, iskaitant, bet neapsiribojant, kompiuteriais, plan5etiniais
kompiuteriais, i5maniaisiais telefonais, USB irenginiais ar kitomis duomenq
laikmenomis, nutolusiomis duomenq saugyklomis, interneto svetainemis bei
kita programine iranga.

Bet kuris i5 toliau nurodytq fvykiq:

(a) {staigos IKT, dokumentq ir (arba) kitq priemoniq, kuriuose yra
Duomenq praradimas, vagystd arba nesuplanuotas sunaikinimas ;

(b) atsitiktinis ar tydinis Duomenq siuntimas, ikelimas ar dalinimasis su

trediaisiais asmenimis, neturindiai teises jq gauti;
(c) trediqjq asmenq neteiseta prieiga prie {staigos IKT, dokumentq ir (ar)

kitq priemoniq, kuriose yra Duomenq;
kenkeji5kos atakos prie5 {staigos IKT ir (ar) kitas priemones, kuriose
yra Duomenq;

(e) klaidos, susijusios su kuriamomis, naudojamomis ir
konhglruojamomis IKT ir (ar) kitomis priemonemis, kurios gali kelti
pavojq Duomenq saugumui ;

(D bet kokie kiti saugumo paZeidimai, lemiantys atsitiktini ar neteiset4
Duomenq sunaikinimq, praradrm4, nutekejim4, pakeitim4, neleistin4
atskleidim4 arba prieigos prie fstaigai perduodamq, saugojamq ar

kitaip renkamq, naudojamq ar saugojamq Duomenq suteikim4.

Procesas, kurio metu {staigoje anahzuojamr, registruojami Duomenq
saugumo paZeidimai ir, jei reikia, teikiami prane5imai Inspekcijai ar

Asmenims, kuriq Duomenys buvo paveikti.

Elektroninis dokumentas, i5samiai apibldinantis {staigoje renkamus,
naudojamus ir saugomus Duomenis.

(d)
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EEE Europos Ekonomine Erdve (visos ES valstybes nards bei Islandija,
Norve gij a, Lichten5teinas).

Inspekcija Valstybine duomenq apsaugos inspekcija.

Inspekcijos Bet kuris lai5kas, pranesimas, uZklausa ar kitas dokumentas, kuri pateikia
paklausimas Valstybine duomenq apsaugos inspekcija, ir kuris yra adresuotas {staigai.

Inspekcijos Procesas, kurio metu nagrinejami Inspekcijos paklausimai, renkama
paklausimq atsakymui reikalingai informacija ir Inspekcijai pateikiamas atsakymas.
valdymas

Ypatingi ADA teises aktuose nurodyti duomenys, kuriq tvarkymui keliami padidinti
duomenys reikalavimai (pvz.: duomenys, atskleidZiantys rasing ar etninE kilmg,

politines paZiDras, religinius ar filosofinius isitikinimus ar narystE
profesinese s4jungose, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio
asmens lytini gyvenim4 ir lyting orientacij4, genetiniai, biometriniai
identifikatoriai, duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendZius ir
nusikalstamas veikas).

Pacientas Asmuo, furis naudojasi sveikatos prieZi[ros istaigq teikiamomis
paslaugomls.

Paslaugq Konkretus paslaugos teikejas ar kitas i5ores juridinis ar fizinis asmuo, kuris
teikdjas turi prieig4 prie {staigos Duomenq ir juos tvarko pagal [staigos nurodymus.

ADA teises aktuose apibreZiamas kaip duomenq tvarkytojas.

Taisykles Sios atitikties asmens duomenq apsaugai Taisykles.

Tretieji asmenys Visi fiziniai arba juridiniai asmenys, i5skyrus Darbuotojus.

1.3. Kitos Siose Taisyklese neapibreZtos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos ADA
teises aktuose.

1.4. Taisykles taikomos visiems [staigos Darbuotojams. Darbuotojai su Siomis Taisyklemis yra
supaZindinami galioj andiq vidaus tvarkos taisykliq nustatyta tvarka.

2, DUOMENU TVARKYMO PRINCIPA
2.1. {staiga tvarkydama Duomenis vadovaujasi principais, kad asmens duomenys turi b[ti:
2.LI. tvarkomi teisetai, s4Ziningai ir skaidriai;
2.I.2. renkami nustatytais, ai5kiai apibreZtais bei teisetais tikslais ir toliau netvarkomi su tais

tikslais nesuderinamu b[du:
2.r.3. adekvatts, tokie, kuriq reikia siekiant tikslq, del kuriq jie tvarkomi;
2.1.4. tikslls ir prireikus atnaujinami;
2.L5. laikomi tokia forma,kad duomenq subjektq tapatybg b[tq galima nustatyti ne ilgiau, nei

tai yra bUtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
2.L6. tvarkomi tokiu btdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones b[tq

uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas.
2.2. Duomenys gali bfti teisetai tvarkomi {staigoje tik esant bent vienam i5 Siq pagrindq:
2.2.I. Sutartis: Duomenys reikalingi siekiant sudaryti ar vykdyi darbo, civiling ar kitoki4 sutarti su

Asmeniu, fskaitant bet neapsiribojant sutafties sQlygq vykdym4, teises aktq atitinkamai
sutarties rD5iai numatytq Saliq teisiq ir pareigq vykdym4 ir i5 sutarties esmds kylandiq Saliq
isipareigoj imq vykdym4;
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2.2.2. Teisine prievole: [staiga teises aktais yra ipareigota tvarkyti Duomenis mokesdiq, darbo,
socialines apsaugos ir kitose srityse:

2.2.3. UZduodiq, vykdomq vie5ojo intereso labui, arba pavestq vieSosios valdZios funkcijq
vykdymas: Duomenys yra reikalingi socialiniq, sveikatos prieZilros, ugdymo paslaugq,
teikiamq valstybes irlar vietos savivaldos pavedimu, teikimui irlar administravimui, jei
Asmens interesai konkrediq aplinkybiq kontekste nera svarbesni.

2.2.4. Sutikimas: Asmuo galejo laisvai pasirinkti, ar duoti sutikim4 del jo Duomenq tvarkymo, be
jokiq neigiamq pasekmiq Asmeniui ir toki sutikim4 dave.

2.3. Ypatingi duomenys gali bfti teisetai tvarkomi {staigoje:
2.3.1. Darbuotojq ypatingi asmens duomenys, iskaitant sveikatos duomenis ir narystes profesinese

s4jungose duomenis, - tik ta apimtimi, kiek yra bttina siekiant igyvendinti teises ar pareigas
darbo ir socialines apsaugos teises srityse arbapagal kolektyvines sutartis;

2.3.2. Socialiniq, sveikatos prieZilros, ugdymo paslaugq gavejq ir jq Seimos nariq sveikatos
duomenys, taip pat duomenys apie jq rasing ar etning kilmg, religinius ar filosofinius
isitikinimus, lytini gyvenim4 ir ly'ting orientacij4 - kiek reikalinga teikiant socialines.
sveikatos prieZi[ros, ugdymo paslaugas;

2.3.3. Pacientq duomenys - kiek reikalinga teikiant asmens sveikatos prieZilros paslaugas;
2.3.4. Kitq asmenq ypatingi duomenys - tik ta apimtimi, kiek Asmuo galejo laisvai pasirinkti, ar

duoti sutikim4 tvarkyti Ypatingus duomenis, be jokiq neigiamq pasekmiq Asmeniui bei
dave toki sutikim4 ra5tu arba elektronine forma.

2.4. Duomenys apie Asmenq teistumE gali buti tvarkomi tik Siais atvejais:
2.4.I. Darbuotojq, dirbandiq su vaikais;
2.4.2. prireikus tokiq duomenq vie5ajame pirkime ar projekto konkurse, tadiau tokie duomenys turi

bUti (a) saugomi atskirai nuo kitq duomenq ir su jais nejungiami ir (b) sunaikinti pasibaigus
vieSojo pirkimo ar projekto konkurso procedrlrai, jei specialls teises aktai nenumato
specialios {staigos pareigos tam tikrE laik4 saugoti tokius Duomenis;

2.4.3. kitais atvejais, kai tai numato special[s teises aktar - tik ta apimtimi, kiek tai reikalinga
atitinkamq teises aktq igyvendinimui, ir tik tiek laiko, kiek reikalauj amapagal teises aktus.

3. DUOMENU TVARKYMO VEIKLOS IRASAI
3.1. Siekdama uZtikrinti Duomenq tvarkymo teisdtum4, {staiga sudaro Duomenq tvarkymo

veiklos ira5us, kuriuose nurodoma:
3.1.1. Asmenq kategorijos;
3.L2. Duomenq kategorijos pagal kiekvien4 Asmenq kategorij4;
3.1.3. Duomenq tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas (Bendrojo duomenq apsaugos reglamento

straipsnio nuorod4) pagal kiekvien4 Duomenq kategorij4;
3.I.4. Duomenq gavejq kategorijos kiekvienai Asmenq kategorijai pagal Duomenq perdavimo

tikslus bei teisini pagrind4;
3.1.5. Jei tokiq yra, duomenq gavejai, veikiantys ne EEE Salyse, ir jiems taikomos duomeng

apsaugo s uZtikrinimo priemonds ;

3.1.6. Duomenq saugojimo terminai.
3.2. Darbuotojai supaZindinami su Duomenq tvarkymo veiklos ira5ais Vidaus tvarkos taisykliq

nustatyta tvarka.

4. BENDROSIOS DARBUOTOJU PAREIGOS DUOMENV APSAUGOS SRITYJE
4.1. Kiekvienas Darbuotojas privalo:
4.I.1. tvarkydamas Duomenis, isitikinti, kad yra laikomasi visq reikalavimq, numatytq Taisyklese;



4.1.2. tvarkyti Duomenis tik tam, kad atliktq savo darbo funkcijas, ir tik ta apimtimi, kiek tai
reikalinga jq vykdymui;

4.I.3. visais atvejais identifikuoti Duomenis, kurie yra tvarkomi Darbuotojo veikloje bei Zinoti,
kad veiklai, susijusiai su Duomenimis, yra taikomi Siq Taisykliq ir ADA teises aktq
reikalavimai;

4.1.4. visais atvejais isitikinti, kad tvarkoma Duomenq kategorija yra itraukta i Duomenrl
tvarkymo veiklos ira5us, o tvarkymo tikslas atitinka bent vien4 i5 Duomenq tvarkymo
veiklos ira5uose nurodytq tikslq; apie poreiki tvarkyti naujas Duomenq kategorijas ir (ar)
naujais tikslais informuoti Duomenq apsaugos pareig[nq;

4.I.5. visais atvejais prie5 perduodant Duomenis Tretiesiems asmenims isitikinti, kad tokia
Duomenq gavejq kategorija yra itraukta i Duomenq tvarkymo veiklos ira5us, o jei ketinama
Duomenis perduoti uZ EEE ribq - kad atitinkamas Duomenq gavejas yra itrauktas i
Duomenq tvarkymo veiklos ira5us; apie poreiki perduoti Duomenis Duomenq tvarkymo
veiklos ira5uose nenurodytai Duomenq gavejil kategorijai arba uZ EEE ribq veikiandiam
Trediajam asmeniui, nenurodltam Duomenq tvarkymo veiklos ira5uose, informuoti
Duomenq apsaugo s parei gr1n4;

4.I.6. tais atvejais, kai tvarkomi pacientq duomenys, gneLtai vadovautis pacientq teises
reguliuojandiais teises aktais, o taip pat fstaigos patvirtintais Ra5ytines informacijos apie
pacient4 ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos apra5u, ISraSq i5 pacientq medicinos
dokumentq siuntimo (gavimo) elektroniniu padtu tvarkos apraSu, Informacijos apie pacientq
pasitenkinim4 gautomis sveikatos prieZiDros paslaugomis rinkimo bei analizes tvarkos
apra5u ir kitais pacientq duomenq tvarkym4 reglamentuojandiais dokumentais;

4.I.7. isitikinti, kad kiekvienas Asmuo, su kuriuo jie susiduria pirm4 syki fstaigoje, buvo
informuotas apie jo Duomenq tvarkym4, o Duomenq tvarkymo veiklos ira5uose numatltais
atvejais yra davgs sutikim4 Duomenq tvarkymui; jei Asmuo nebuvo informuotas apie jo
Duomenq tvarkym4 ir(ar) nebuvo gautas jo sutikimas, iteikti informacini prane5imqir (ar,
papra5yti Asmens sutikimo pagal atitinkamai Asmenq kategorijai pritaikyt4 form4; jei
konkrediu atveju nera tinkama nei viena i5 {staigos naudojamq tipiniq informaciniq
prane5imq ar sutikimq formq, Darbuotojas apie tai turi nedelsiant informuoti Duomenq
apsaugos pareig[n4;

4.1.8. atsiZvelgiant i atliekamq darbo funkcijq pobudi imtis protingq pastangq, kad uZtikrintq, jog
visi {staigos valdomi Duomenys b[tq tiksl[s ir prireikus atnaujinami;

4.I'9. tvarkydami Duomenis, elgtis rlpestingai ir atsargiai, turedami omenyje tai,kad, Darbuotojo
veiksmai, susijg su Duomenimis, kelia pavojq fstaigai ir Asmenims;

4.1.10. igyvendinti ir naudoti technines ir organizacines Duomenq apsaugos priemones,
uZtikrinandias Duomenq apsaug4 nuo neleistinos prieigos, neteiseto rinkimo, naudojimo ir
saugojimo, netydinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, kaip tai nustatlta Siose
Taisyklese, Vidaus tvarkos taisyklese ir kituose {staigos dokumentuose;

 .LII. neatskleisti informacijos apie {staigos taikomas technines ir organizacines Duomenq
apsaugos priemones, iskaitant bet neapsiribojant {staigos vidaus dokumentais, jokiems
Tretiesiems asmenims, pries tai neisitikinus jq teise gauti toki4 informacij4;

4.I.I2. nesaugoti asmens duomenq jokiose Darbuotojui priklausandiose asmeninese atmintinese,
kompiuterineje ar programineje irangoje (internetinese duomenq saugyklose, atmintindse,
kompiuteriuose, telefonuose ir pan.), nebent konkrediu atveju [staiga leistq Darbuotojui
naudoti konkredias asmenines priemones darbo funkciiq vykdymui;
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nei5neSti i5 {staigos dokumentq, kuriuose yra uZfiksuoti duomenys apie pacientus irlar
socialiniq, ugdymo paslaugq gavdjus, nebent taryra absoliudiai butina teikiant paslaugas;
nepalikti fstaigos dokumentq ant stalo ir kitose lankytojams prieinamose vietose;
kai Darbuotojui leidZiama naudoti asmenines atmintines irlar kompiuterinQ ar programing

lrang4 darbo funkcijoms vykdyti, pasibaigus darbo santykiams perduoti visus Darbuotojo
bet kokiose informacijos rinkmenose (asmeninese internetinese saugyklose, atmintinese,
asmeniniame kompiuteryje, telefone ir pan.) esandius Duomenis {staigai ir sunaikinti visas
tokios informacij os kopij as;

4.1.16. kreiptis iDuomenq apsaugos pareigrln4 ir gauti jo konsultacij4:

4.I .I 6.I. ketinant f staigoj e pasitelkti nauj 4 Paslaugq teikej 4;

4.I.I6.2.ketinant {staigoje sukurti, diegti ar naudoti kokybi5kai naujas IKT ir (ar) kitus
metodus Duomenq tvarkymui;

4.1.16.3.esant bet kokiems netikslumams, abejonems ar klausimams, susijusiems su

Taisykliq arba ADA teises aktq taikymu, ai5kinimu, paZeidimu ar atitikimu
Taisyklems arba ADA teises aktams.

4.I.I7. su Asmenq pra5ymais elgtis rlpestingai ir atidLiai gavg bet koki Asmens pra5ym4, susijusi
su Asmens duomenimis nedelsdami, ne veliau kaip per 1 (vien4) darbo dien4 nuo Asmens
pra5ymo gavimo:

4.1.18. gavus asmens (ar jo atstovo) pra5ym4 del jo sveikatos duomenq pateikimo, perduoti ji pagal
Ra5ytines informacijos apie pacient4 ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos apra5o arba
ISraSq i5 pacientq medicinos dokumentq siuntimo (gavimo) elektroniniu paStu tvarkos
apra5o nustatltas taisykle s ;

4.1.19. gavus kitoki Asmens pra5ym4 - prane5ti apie tai Duomenq apsaugos pareigrlnui;

4.l.20.nedelsiant, bet ne veliau kaip per 12 (dvylika) valandq, suZinojg apie Duomenq saugumo
paZeidim4 {staigoje:
4.1.20.1. informuoti Duomenrl apsaugos pareigDn4 apie Duomenrl saugumo paZeidim4;
4.1.20.2. pagal savo kompetencij4 imtis pagristq veiksmq, kad Duomenq saugumo

paZeidimas bttq sustabdytas ;

4.1.20.3. pagal savo kompetencij4 imtis pagristq veiksmq, kad Duomenq saugumo
paZeidimas nepasikartotq.

4.I.2I. bendradarbiauti su Duomenq apsaugos pareiglnu, kitais Darbuotojais ir (ar) Paslaugq
teikejais atliekant Duomenq saugumo paZeidimo valdym4, Asmenq pra5ymq valdym4,
Inspekcijos paklausimq valdym4 ir kitas {staigos nustatytas su Duomenq tvarkymu
susij usias procedtras;

4.L22.per trumpiausius galimus terminus pateikti Duomenq apsaugos pareigrlnui bet koki4
pra5om4 informacij4;

4.I.23. vykdyti Duomenq apsaugos pareig[no nurodymus del Duomenq tvarkymo.
4.2. Ne vienam Darbuotojui neturi blti suteikta prieiga prie Duomenq, jei Sie Duomenys nera

reikalingi jq darbo funkcijoms atlikti.

5. ASMENU TEISIU IGYVENDINIMAS
5.1. Darbuotojas, gavgs Asmens praSym4, susijusi su Asmens duomenimis, iSskyrus paciento

praSym4 del jo sveikatos duomenq pateikimo, nedelsdamas, ne veliau kaip per 1 (vien4)
darbo dien4 nuo Asmens pra5ymo gavimo dienos kreipiasi i Duomenq apsaugos pareig[n4.
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Duomenq apsaugos pareigunas atlieka gautq Asmenq pra5ymq valdym4 vadovaudamasis
Siomis Taisyklemis ir ADA teises aktais:
perirun pra5ym4;

nustato pra5ym4 pateikusio Asmens tapatybg;
surenka pra5ymo nagrinej imui reikaling4 informacij 4;

ivertina pra5ymo teisini pagristum4;
paruoSia ir pateikia Asmeniui atsakym4 ipra5ym4; ir
esant reikalui duoda reikiamus pavedimus Darbuotojams del pra5ym4 pateikusio Asmens
Duomenq tolesnio tvarkymo.

5.3. PraSym4 pateikusio Asmens tapatybe nustatoma:
5.3'1. kai pra5ymas susijgs su sveikatos duomenq atskleidimu,- pagalRa5y'tines informacijos apie

pacient4 ir jam suteiktas paslaugas teikimo tvarkos apra5o arba I5ra5q i5 pacientq medicinos
dokumentq siuntimo (gavimo) elektroniniu pa5tu tvarkos apraSo nustatytas asmenybes
nustatymo taisykles;

5.3.2. kai praSymas susijgs su konkrediq socialiniq, ugdymo ar sveikatos prieZilros paslaugq
teikimu:
5.3.2.1. pateikiant prasym4 fiziSkai - pateikiant asmens dokument4;
5.3.2.2. siundiant pra5ym4 pa5tu ar per kurjeri - pateikiant notari5kai patvirlint4 asmens

dokumento nuoraS4;

5.3.2.3. siundiant praSymE elektroniniu pa5tu - pasira5ant pra5ym4 kvalifikuotu elektroniniu
paraSu.

5.3.3. kitais atvejais - i5 kontekstiniq pra5ymo duomenq (parei5kejo elektroninio pa5to adreso, kitq
Asmens pateiktq jo identifikaciniq duomenq).

5.4. Jei Duomenq apsaugos pareigrlnas nustato, kad reikalinga papildoma informacija iS

Darbuotojq, Trediqiq asmenq ir (ar) Asmens, pateikusio Asmens prasym4, Duomenq
apsaugos pareigunas pra5o pateikti 5i4 informactj1, o Darbuotojai per proting4 termin4
Duomenq apsaugos pareiglnui pateikia bet kuri4 informacij4, kurios yra pra5oma.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.5.

s.5.1.

s.5.2.

5.5.3.

s.5.4.

Duomenrl apsaugos pareiglnas uZtikrina, kad:

i Asmens pra5ym4 b[tq atsakyta per 1 (vien4) menesi nuo jo gavimo dienos; jei Asmens
pra5ymq, pateiktq to paties Asmens, sudetingumas ar skaidius yra didelis, Duomenq
apsaugos pareigtnas turi teisg pratgsti termin4 atsakymui pateikti iki 2 (dviejq) menesiq
informuodamas apie tai Asmeni ir nurodydamas termino pratgsimo prieZastis;
Asmeniui bltq pateiktattkta informacija, kuri yra susijusi su juo;
Asmeniui b[tq pateikiama tik tiek informacijos, kiek reikalauja ADA teises aktai;
ADA teises aktq numaty'tais atvejais, kai Asmuo neturi teises pasinaudoti savo kaip
duomenq subjekto teise, Asmens pra5ymas neb[tq tenkinamas;

5'5.5. Asmenims neb[tq atskleista jokia {staigos konfidenciali informacija;
5.6. Asmens pra5ym4 tenkinti atsisakoma, kai:
5.6.1. Asmens prasymas nesusijgs su ADA teises aktq numatytomis teisemis;
5.6.2. Asmens pra5ymas susijgs su informacija, kuri ndra Duomenys;
5.6.3. Asmens pra5ymas susijgs su informacija apie kit4 Asmeni;
5.6.4. Asmuo neturi teises pasinaudoti atitinkamomis duomenq subjekto teisemis pagal ADA

teises aktq nustatytus reikalavimus bei i5imtis;
5.6'5. Asmens pra5ymas yraakivaizdZiai neproporcingas, iskaitant bet neapsiribojant Siais atvejais:

5.6.5.1. Asmens pra5ymas yra pasikartojantis - tas pats Asmuo jau yra pateikgs toki pati
Pra5ym4 per 1 (vienus) metus iki pra5ymo gavimo;

5.6.5.2. Asmens pra5ymas susijgs su dideliu kiekiu pasikartojandiq Duomenq;
5.6.5.3. aplinkybes rodo, kad vienintelis Asmens pra5ymo tikslas yra sutrikdyti fstaigos

veikl4.
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5.7. Duomenq apsaugos pareig[nas i Asmens pra5ym4 atsako elektroninemis priemondmis
glausta ir Asmeniui suprantama fotma, vartodamas aiSki4 ir suprantam1 kalb4, i5skyrus
atvejus, kai Asmuo pra5o Zodinio atsakymo ar ne elektroninio atsakymo ra5tu. Tai atvejais,
kai atsakant i pra5ym4 yra atskleidZiami paciento sveikatos duomenys, atsakymas
pateikiamas pagal Ra5ytines informacijos apie pacient4 ir jam suteiktas paslaugas teikimo
tvarkos apra5o arba ISraSq i5 pacientq medicinos dokumentrtr siuntimo (gavimo) elektroniniu
pa5tu tvarkos apraSo nustatytas taisykles.

5.8. Jei Asmens pra5ym4 tenkinti atsisakoma visi5kai arba i5 dalies, atsakyme turi blti
nurodomos atsisakymo prieZastys ir informuojama apie galimybg pateikti skund4Inspekcijai
ir (ar) imtis teismines gynybos priemoniq.

5.9. Jei Asmens pra5ymas tenkinamas, Duomenq apsaugos pareigDnas koordinuoja ir planuoja
Asmens pra5ymo igyvendinim4 fstaigoje, teikia nurodymus bei konsultacijas Darbuotojams
ir Paslaugq teikejams, kurie turi dalyvauti Asmens praSymo igyvendinime.

6. PASLAUGU TEIKEJAI
6.1. Duomenq apsaugos pareiglnas, suZinojgs apie ketinim4 pasitelkti nauj4 Paslaugq teikej4,

turi:
6.1.1. patikrinti ir isitikinti, kad Paslaugq teikejas imasi tinkamq techniniq ir organizaciniq

duomenq apsaugos priemoniq ir atitinka kitus ADA teises aktq reikalavimus;
6.1.2. pasirlpinti, kad {staiga prie5 dalindamasi Duomenimis su Paslaugq teikeju sudarytq su juo

Duomenq tvarkymo sutarti (arba itrauktq atitinkamas nuostatas i esamas sutartis, fskaitant
paslaugq teikimo s4lygas); (sutarties forma pridedama kaip Priedas Nr. 1).

6.2. Jei Paslaugq teikejas pateikia {staigai savo Duomenq tvarkymo sutarties form4, fskaitant
paslaugq teikimo s4lygas, Duomenq apsaugos pareigrlnas, prieS {staigai sudarant toki4
sutarti, turi isitikinti, kad ji atitinka ADA teises aktq nustatl'tus reikalavimus.

7. DARBUOTOJU STEBESENOS IR KONTROLES DARBO VIETOJE TVARKA
7.1. Vaizdo stebejimo duomenys gali buti renkami i5skirtinai siekiant apsaugoti Darbdavio turt4

nuo vagysdiq ir pana5iq nusikaltimo poZymiq turindiq veikq arba siekiant apsaugoti Zmoniq
sveikat4 ar gyvybg laikantis Siq taisykliq:

7.I.I. Yarzdo stebejimo kameros ir jq stebima teritorija paZenklinama aiSkiai matomais ir
suprantamais Zenklais, juose turi bflti nuoroda, kur galima susipaZinti su stebejimo
duomenimis ir jq tvarkymo s4lygomis;

7.1.2. Yarzdo stebejimas organizuojamas {staigai patvirtinus atskir4 vatzdo stebejimo apraS4 (-us)
ir pasikonsultavus su Valstybine asmens duomenq apsaugos inspekcija; Toks apra5as (-ai)
yra skelbiami vie5ai {staigos interneto svetaineje;

7.1.3. Yaizdo stebejimo duomenys yra prieinami tik specialiai Darbdavio paskirtam darbuotojui (-
ams) arba fstaigai saugos paslaugas teikiandiai imonei; nustatgs itariamq vagystg ar pana5i4
nusikaltimo poZymiq turindi4 veik4, uL vaizdo stebejimE atsakingas asmuo perduoda
atitinkam4 vaizdo fraSo fragment4 {staigos vadovui ar kitam jo paskirtam Darbuotojui; kai

itariamas Darbuotojas, jis yra supaZindinamas su atitinkamu varzdo ira5o fragmentu ir jo
papra5oma pateikti paai5kinimus, kitais atvejais {staigos vadovo sprendimu atitinkamas
vatzdo ira5o fragmentas yra perduodamas teisdsaugos institucijoms;

7 .1.4. Yarzdo stebejimo duomenys saugomi keturiolika kalendoriniq dienq, i5skyrus atvejus, kai jq
prireikia siekiant pareik5ti reikalavimus ar gintis nuo reikalavimq, pareik5tq teisme,
baudZiamoj o proceso, administracinej e ar kitokioj e teisinej e procedlroj e;

7.I.5. Yatzdo stebejimo duomenys gali bfti panaudoti kaip irodymas nustatant Darbuotojo darbo
pareigq paZeidimus tik ta apimtimi, kiek tokie paZeidimai turi vagystes ar pana5iq
nusikalstamq veikq poZymiq arbayra susijg su pavojumi Zmoniq sveikatai ar gyvybei.
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7.2. {staiga, siekdama valdyti savo IKT infrastrukt[r4 bei uZtikrinti jos saugum4, suteikia
nuotolinio prisijungim4 prie savo IKT (kompiuteriq, plan5ediq, telefonq ir pan.) jq techning
prieLiirq vykdantiems Darbuotojams arba i5oriniams paslaugq teikejams - programines

irangos diegimui, atnaujinimui, gedimq Salinimui ir pana5ios technines pagalbos darbams.
Nors Siuo atveju ndra renkama irenginyje saugoma informacija, teikiant techning prieLittr4
gali buti nustatyti Darbuotojo darbo pareigq paLeidimai (pvz., neteisetai instaliuota
programine iranga) ir tokia informacija gali bUti panaudota kaip irodymas nustatant
Darbuotoj o darbo pareigq paZeidimus.

7.3. Darbuotojo susira5inejimo su kitais Darbuotojais ir Trediaisiais asmenimis (klientais,
tiekejais ir pan.) naudojant fstaigos elektroninio paSto, socialiniq tinklq ar pana5i4 paskyr4
duomenys yra saugomi {staigos ir (ar) {staigos pasitelkto atitinkamq elektroniniq paslaugq
tiekejo informacindse sistemose siekiant uZtikrinti fstaigos teisetus interesus - sudarfiq
sutardiq vykdym4, ypad atslLvelgiant itai, kad toks susira5inejimas laikomas sutardiq dalimi,
informacijos pateikim4 kontrahentams, efektyvq darbo organizavimq, taip pat ir paties
darbuotojo darbo palengvinimui. Sie Duomenys tvarkomi laikantis tokiq taisykliq:

7.3.7. {staigos komunikacijos sistemos, iskaitant elektronini pa5t4, socialinius tinklus ir pan.,
technologi5kai yra sukurtos informacijos saugojimui, t. y. vien del techniniq prieZasdiq jos
saugo vis4 ikelt4 informacij4, jei ji ndra specialiai iStrinama;

7.3.2. Darbuotojai keldami bet koki4 informacij4 i {staigos IKT, iskaitant elektroniniq prane5imrl
siuntim4 naudojant fstaigos elektronini pa5t4, socialiniq tinklq ir kitas pana5ias paskyras,
gali ir privalo suprasti, kad tokia informacija nei5vengiamai bus iSsaugota. Darbdavio
naudojamos technologijos neleidLia paLymeti keliamos informacijos, iskaitant elektroninio
paSto Zinutes, kaip asmenines, todel ikelus asmeninio pobDdZio informacij4 ji gali
atsitiktinai tapti Zinoma kitiems asmenims. Atitinkamai Darbuotojai neturi naudoti {staigos
IKT asmeninems reikmdms, o t4 darydami prisiima izikq, kad asmeninio pobldZio
informacij a atsitiktinai gali tapti Linoma kitiems asmenims.

7.3.3. Darbuotojo susira5inejimo duomenys siekiant uztikrinti [staigos veiklos nepertraukiamum4
ir tgstinum4 yta prieinami pavaduojantiems Darbuotojams jo atostogq, nedarbingumo a.r

pana5iais laikotarpiais, o taip pat Darbuotojui nutraukus darbo sutarti bus prieinami naujam
Darbuotoj ui, perimsiandiam atleisto Darbuotoj o darb4.

7.3.4. Laikina prieiga prie Darbuotojo susira5inejimo duomenq gah buti suteikta kitiems
Darbuotojams:
7.3.4.I. kai prireikia skubiai gauti atitinkam4 informacij4, o padio Darbuotojo nera darbo

vietoje;
7.3.4.2. kai to reikia informacijos surinkimui siekiant pareik5ti arba grnantis nuo pareikstq

reikalavimq teisme, administracinese procedurose, komerciniuose ginduose su
Darbuotoju ar Trediaisiais asmenimis arba kitokiose teisinese procedurose.

7.3'5. Darbuotojo susira5inejimo duomenys gali b[ti panaudoti kaip irodymas nustatant
Darbuotoj o darbo pareigq paZeidimus.

7.4. [staiga nevykdo nuolatinio, sistemingo IKT stebejimo, t. y. nerenka Darbuotojq Duomenq
IKT, tadiau fstaigos paskirti Darbuotojai turi teisg atlikti IKT patikrinim4, iskaitant bet
neapsiribojant Darbuotojo elektroninio pa5to, socialiniq tinklq ir pana5iq paskyrq,
Darbuotojo Linioje esandiq kompiuteriq, plan5etiniq kompiuteriq ir kitos irangos
patikrinim4, Siais atvejais:

7.4.1. kai yra nustatoma arbattiama nusikalstama veika, kiti rimti teises ir (ar) darbo tvarkos
taisykliq paLeidimai;

7 '4'2. kai yra nustatomas arba tiriamas konfidencialios informaciios nutekeiimas. intelektines
nuosavybes paZeidimas;

7 .4.3. kai vyksta bylinejimasis;
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7.4.4. kai reikia atlikti Duomenq saugumo paZeidimo valdym4;
7.4.5. kai reikia uZtikrinti fstaigos IKT saugum4.
7.5. fstaiga tikrina IKT tais atvejais, kai nera kitr4 priemonr47.4 punkte nurodytiems tikslams

pasiekti. Sprendim4 del IKT tikrinimo priima fstaigos vadovas (sprendimo forma pridedama
kaip priedas Nr. 2).

7.6. Tikrindami IKT, {staigos paskirti Darbuotojai turi kiek imanoma labiau sumaZinti renkamq,
naudojamq ir saugojamq Duomenq kieki. Tikrindami IKT, {staigos paskirti Darbuotojai
renka, naudoja ir saugo tik tokius Duomenis, kurie yra bltini IKT tikrinimui. Jei tikrinant
IKT pertekliniai Duomenys buvo surinkti, Darbuotojai nedelsdami juos i5trina.

7.7. {staigos paskirti Darbuotojai gali pradeti tikrinti IKT po to, kai atliko Zemiau i5vardintus
veiksmus:

7.7.1. nustate konkredias prieZastis, itarimus ar informacij4, del kuriq reikia tikrinti IKT, ir
konkredius IKT tikrinimo tikslus remdamiesi Sios Taisykli4T.4 punktu;

7.7.2. nustatd, kad kitq priemoniq pasiekti tikslinimo tikslams nera arba Sios priemones yra
neveiksmingos;

7.7.3. informavo Duomenq apsaugos pareigln4 ir gavo jo konsultacij4 del numatomo IKT
tikrinimo;

7.7.4. reikiamais atvejais pasitelke IKT eksperl4 ir (ar) antstoli;
7.7.5. pasirDpino, kad brltq priimtas ra5ti5kas sprendimas del IKT tikrinimo (sprendimo forma

pridedama kaip priedas Nr. 2).

7.8. {staigos paskirti Darbuotojai turi informuoti konkredius Darbuotojus, kuriq IKT yra
tikrinamos, ir sudaryti jiems galimybg stebeti IKT tikrinim4, nebent minetos informacijos
atskleidimas sutrukdytq pasiekti tikrinimo tikslus.

7.9. Atlikg IKT patikrinim4, fstaigos paskirti Darbuotojai turi ra5tu iforminti IKT tikrinimo
rezultatus.

8. DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMU VALDYMAS
8.1. Darbuotojas, suZinojgs apie galim4 Duomenq saugumo paLeidrmq fstaigoje, nedelsdamas,

bet ne veliau kaip per 12 (dvylika) valandq, turi apie tai informuoti Duomenq apsaugos
pareigln4.

8.2. Duomenq apsaugos pareiglnas vykdo Duomenq saugumo paZeidimq valdym4
vadovaudamasis Siomis Taisyklemis ir ADA teises aktais ir pildo duomenq saugumo
paZeidimo registr4 (registro iraSo forma pridedama kaip Priedas Nr. 3).

8.3. Duomenq apsaugos pareigrlnas uZtikrina, kad laikomasi Sios Taisykliq ir ADA teises aktq
nustatytq terminq. Duomenq apsaugos pareiglnas paZeidimq registre nurodydamas
pratgsimo prieZastis, gali pratgsti terminus, jei tai reikalinga del to paties Asmens Duomenq
saugumo paZeidimo sudetingumo ar skaidiaus.

8.4. Duomenq apsaugos pareiglnas gavgs informacij4 apie galim4 Duomenq saugumo paZeidim4
i5 Darbuotojo ar pats ji pastebejgs nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 12 (dvylika) valandq,
atlieka pirming Duomenq saugumo paZeidimo analtzg:

8.4.1. perZitri informacij4 apie Duomenq saugumo paZeidim4;
8.4.2. nustato Duomenq saugumo paZeidimo valdymo (iskaitant reikalingos informacijos rinkim4,

konsultavim4si su Darbuotojais ir (arba) Paslaugq teikejais) terminus;
8.4.3. nustato, ar ir kokia papildoma informacija i5 Darbuotojq yra reikalinga vykdant Duomenq

saugumo paZeidimo valdym4, bei papraSo Sios informacijos;
8.4.4. nustato, ar ir kokie Paslaugq teikejai, i3ores Duomenq apsaugos pareiglnai, IT saugumo

konsultantai ir (ar) kiti Tretieji asmenys turi buti itraukti i Duomenq saugumo paZeidimg
valdymo proces4 bei prireikus pra5o jq pagalbos.
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8'5. Duomenq apsaugos pareigfinas, nustatgs, kad Duomenq saugumo paZeidimo valdymui
reikalinga papildoma informacija, papra5o Darbuotojq ir (ar) Paslaugq teikejq suteikti
reikiam4 informacij4 ne veliau kaip per 24 (dvidesimt keturias) valandas. Darbuotoiai turi
laiku suteikti Duomenq apsaugos pareigDnui vis4 prasom4 informacij4.

8.6. Duomenq apsaugos pareigDnas ne veliau kaip per 72 (septyniasdesimt dvi) valandas nuo
momento, kai suZinojo apie Duomenq saugumo paLeidim4, turi uZbaigti Duomenl+ saugumo
paZeidimo valdym4, iskaitant Duomenq saugumo paZeidimo uZregistravimq ir, jei reikia,
prane5imq pateikim4 Inspekcij ai.

8.7. Duomenq apsaugos pareigDnas vykdo Duomenq saugumo paZeidimo valdym4:
8.7.I. pildydamas Duomenq saugumo paZeidimq registro ira5o form4 ir joje apra5ydamas

kiekvien4 Duomenq saugumo paleidimq (forma pridedama kaip Priedas Nr. 3);
8.7.2. teikdamas prane5imus Inspekcijai ir Asmenims apie Duomenq saugumo paZeidimus;
8.7.3. teikdamas rekomendacijas ir nurodymus Darbuotojams del Duomenq saugumo paZeidimrl

pasekmiq Salinimo ar Svelninimo.
8.8. Duomenq apsaugos pareig[nas ra5tu prane5a Inspekcijai apie kiekvien4 Duomenq saugumo

paLeidrm1, i5skyrus atvejus, kai Duomenq saugumo paZeidimq registro ira5as rodo, jog
atitinkamas Duomenq saugumo paZeidimas nekelia pavojaus Asmenims (pranesimo forma
pridedama kaip Priedas Nr. 4).

8.9. Jei uZpildytas Duomenq saugumo paZeidimq registro ira5as rodo, jog atitinkamas Duomenq
saugumo paZeidimas kelia dideli pavojq Asmenims, kuriq Duomenys buvo paveikti,
Duomenq apsaugos pareig[nas ra5tu prane5a Asmenims apie Duomenq saugumo paLeidimq,
i5skyrus atvejus, kai Duomenq saugumo paZeidimq registro ira5as irodo, jog Asmenys buvo
apsaugoti nuo pavojaus (pranesimo forma pridedama kaip priedas Nr. 5).

8.10. Jei uZpildytas Duomenq saugumo paZeidimq registro ira5as pagrindLia, jog Asmenq
informavimas apie jq Duomenq saugumo paLeidimq pareikalautq neproporcingq pastangq,
Duomenq apsaugos pareigDnas neprivalo pranesti Asmenims apie Duomenrl saugumo
paLeidim1. Siuo atveju Duomenq apsaugos pareigrlnas, derindamas su {staigos vador,.u, turi
imtis kitrl veiksmingq priemoniq, skirtq informuoti Asmenis, kuriq Duomenys buvo paveikti
Duomenq saugumo paZeidimo (pvz., informacij4 paskelbti intemete ar Ziniasklaidoje), bei
Sias priemones nurodyti Duomenq saugumo paZeidimo registro irase.

9. INSPEKCIJOS PAKLAUSIMAI
9'1. Darbuotojas gavgs Inspekcijos paklausim4, nedelsiant, bet ne veliau kaip per 1 (vien4) darbo

dien4, informuoja Duomenq apsaugos pareigDn4 apie tokf paklausim4.
9.2. Duomenq apsaugos pareig[nas vykdo Inspekcijos paklausimq valdym4 vadovaudamasis

Siomis Taisyklemis ir ADA teises aktais.
9.3. Duomenq apsaugos pareigunas, gavgs Inspekcijos paklausim4, turi nedelsdamas atlikti

pirming Inspekcij os paklausimo analizE:
9.3.1. perZilreti Inspekcijos paklausim4;
9.3.2. nustatyti atsakymo i Inspekcijos paklausim4 terminus (iskaitant reikalingos informacijos

surinkim4, konsultacijas su Darbuotojais ir (ar) Paslaugq teikejais). Duomenq apsaugos
pareigtnas turi patikslinti Siame skyriuje nurodytus terminus, jei to reikia, kad butq
laikomasi Inspekcij os nustatytq terminq;

9.3.3. jei reikia, kreiptis I Inspekcij4 del termino pateikti atsakym4 pratgsimo;
9.3.4. nustatyti, ar yra reikalinga papildoma informacija i5 Darbuotojq ir, jei taip, - papra5yi toki4

informacij4 pateikti;
9.3.5. nustatyti, ar Paslaugq teikejai, i5oriniai Duomenq apsaugos pareigrlnai, IT saugumo

konsultantai ir (ar) Tretieji asmenys yra susijg su Inspekcijos paklausimu ir, jei taip,
papraSyti jq pagalbos rengiant atsakym4 i Inspekcijos paklausim4.
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9.4. Duomenq apsaugos pareigrlnas, nustatgs, kad Inspekcijos paklausimo valdymui reikalinga
papildoma informacija, papraSo Darbuotojq, Paslaugq teikejq ir (ar) Trediqjq Saliq suteikti
toki4 informacij4. Darbuotojai turi laiku suteikti Duomenq apsaugos pareigunui vis4 jo
pra5om4 informacij4.

9.5. Surinkgs vis4 atsakymui I Inspekcijos paklausim4 reikaling4 informacijq, tadiaujokiu budu
ne veliau kaip per Inspekcijos nustatyt4 termin4, Duomenrl apsaugos pareigtnas parengia ir
pateikia Inspekcijai atsakym4 i paklausim4.

10. DUOMENU APSAUGOS PARETGUNAS
10.1. fstaiga paskiria Duomenq apsaugos pareigln4, kuris padeda prrLiireti kaip {staigoje

laikomasi ADA teises aktq reikalavimq.
I0.2. Duomenq apsaugos pareig[nas turi buti tinkamai ir laiku (kuo anksdiau) itrauktas I visus

klausimus, susijusius su Duomenq apsauga {staigoje.
10.3. Duomenq apsaugos pareiglno vardas bei pavarde (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys

turi b[ti nurodyi Duomenq tvarkymo veiklos ira5uose.
I0.4. Duomenq apsaugos pareigrlnas tiesiogiai atskaitingas fstaigos vadovybei.
10.5. Duomenq apsaugos pareiglnas neturi gauti jokiq nurodymq del uZduodiq vykdymo. {staiga

negali atleisti Duomenq apsaugos pareigtno arba bausti jo del jam nustatytq uZduodiq
atlikimo.

10.6. fstaiga padeda Duomenq apsaugos pareiglnui vykdyi nurodyas uZduotis suteikdama
bltinus i5teklius, taip pat suteikdama galimybg susipaZinti su Duomenimis, dalyvauti
duomenq tvarkymo operacijose ir iSlaikyti savo ekspertines Zinias.

10.7. {staiga paskelbia Duomenq apsaugos pareigflno kontaktinius duomenis ir praneSa apie juos
Inspekcijai.

10.8. Duomenq apsaugos pareigfinas atlieka Sias uZduotis:
10.8.1. informuoja {staig4 ir jos Darbuotojus apie jq prievoles pagal ADA teises aktus, taip pat apie

Duomenq apsaug4 fstaigoje ir konsultuoja juos Siais klausimais;
I0.8.2. stebi, kaip [staigoje laikomasi ADA teises aktq;
10.8.3. r[pinasi Duomenq rinkimo, naudojimo ir saugojimo veikloje dallvaujandiq Darbuotojq

s4moningumo ugdymu bei mokymu;
10.8.4. atlieka ir (arba) koordinuoja fstaigos atitikties ADA teises aktams auditus;
10,8.5. koordinuoja, atlieka ir (ar) stebi poveikio Duomenq apsaugai vertinimus fstaigoje;
10.8.6. stebi, ar fstaiga kuria, diegia ir (ar) naudoja IKT Duomenq tvarkymui laikantis ADA teises

aktq reikalavimq;
10.8.7. atlieka kontaktinio asmens funkcijas Asmenims, kurie kreipiasi i fstaig4 su Duomenq

tvarkymu susijusiais klausimais;
i0.8.8. konsultuoja {staig4 del Duomenq perdavimo konkretiems Paslaugq teikejams ar kitiems

subjektams, isisteigusiems uZ EEE ribq.
10.8.9. rengia Sias Taisykles, Duomenq tvarkymo veiklos ira3us, kitas su Duomenq apsauga

susijusias vidaus taisykles, procedDras, Sablonus, standartines formas ir kitus dokumentus,
priZitri jq laikym4si ir juos perLiuri;

10.8.10. koordinuoja, kad {staiga su visais Paslaugq teikejais sudarytq Duomenq tvarkymo
sutaftis, iskaitant s4lygas del paslaugq teikimo (arba sutartis su Paslaugq teikejais
atitinkamomi s nuostatomis) :

10.8.11. praneSa apie esamus ar galimus ADA teises aktq paZeidimus, keliandius pavojus {staigos
veiklai, bei konsultuoja Darbuotojus, atsakingus uZ Siuos paZeidimus;

10.8.12. prane5a {staigos vadovybei, kai {staigoje nesivadovaujama Duomenq apsaugos pareiglno
nuomone;

10.8.13. atlieka Duomenq saugumo paZeidimq valdym4;
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10.8.14. atlieka Asmenq teisiq igyvendinimo valdym4;
I 0. 8. 1 5 . atlieka kontaktinio asmens funkcij as Inspekcij ai kreipiantis i [staig4.

11. POVEIKIO DUOMENU APSAUGAI VERTINIMAS
11.1. Darbuotojai privalo pries proting4 termin4 informuoti Duomenq apsaugos pareigun4, kai

ketinama fstaigoje kurti, diegti ar naudoti tam tikras IKT ir (ar) kitus metodus, skirtus
tvarkyti Duomenis, Siais atvej ais:

1 1.1.1. naujos r[Sies informacines technologrjos, kurios pirm4 kart4 diegiamos f staigoje;
II.l.2. ypatingq duomenq bazes;
11.1.3. Asmenq automatinio verlinimo ir profiliavimo irankiai;
| 1.I.4. varzdo stebej imo priemones;
1 1. 1.5. IKT tikrinimo priemones;
1 1.1.6. irankiai, skirti Asmenis sekti internete;
Il.I.T.nacionalinio, regioninio ar tarptautinio pobrldZio Duomenq bazes, kuriose saugomi dideli

Duomenq kiekiai;
11.1.8. vaikq arba vyresnio amZiaus Zmoniq Duomenr; bazes;
I 1.1.9. debesq kompiuterijos irankiai;
1 1 .1 . 10. dirbtinio intelekto irankiai;
I 1 .1.1 1. blokq grandines (angl. blockchain) irankiai;
Il.I.I2. socialiniq tinklq irankiai;
11.1.13. irankiai, del kuriq naudojimo Duomenys tampaprieinami Paslaugq teikejams, isteigtiems

uZ EEE ribq;
II.f .l4. kitos konkredios IKT ir (arba) kiti metodai, skirti fstaigoje tvarkyti Duomenis, jeigu jie

patenka i Inspekcijos patvirtint4 poveikio duomenq apsaugai reikalaujandiq operacijq s4ra54;
11.1.15. kitos konkredios IKT ir (ar) kiti metodai, skirti {staigoje tvarkyti Duomenis, kurie kelia

pavojq Asmenims pagal ADA teises aktus.
I1.2. Duomenq apsaugos pareigDnas, gavQs Darbuotojo praneSim4, nedelsdamas suteikia ra5ti5k4

konsultacij4 atsakingam (-iems) Darbuotojui (-ams) del to, ar atlikti poveikio Duomenq
apsaugai verlinim4 del konkrediq IKT ir (ar) kitq metodq.

11.3. Gavgs Duomenq apsaugos pareiglno konsultacij4 atsakingas (-i) Darbuotojas (-ai) turi
nusprgsti, ar turi bflti atliktas poveikio Duomenq apsaugai vefiinimas del konkrediq IKT ir
(ar) kitr+ metodq, skirtq tvarkyti Duomenis {staigoje, bei informuoti Duomenq apsaugos
pareigln4 apie toki sprendim4.

I1.4. Duomenq apsaugos pareig[nas, gavgs sprendim4 atlikti poveikio Duomenq apsaugai
vertinim4, pagalSiq Taisykliq ir ADA teises aktq reikalavimus turi:

II.4.I. nustatl'ti, ar ir kokia papildoma informacija i5 Darbuotojq ir (ar) Paslaugq teikejq yra
reikalinga siekiant atlikti poveikio Duomenq apsaugai vertinim4, ir papra5yti toki4
informacij4 pateikti;

1I.4.2. nusprgsti, ar Duomem+ apsaugos pareigrlnas atliks poveikio Duomenq apsaugai vertinim4
pats, ar papra5ys Paslaugq teikejo ar kitos kvalifikuotos trediosios Salies atlikti toki
vertinim4 bei paruo5ti iSvad4;

11.4.3. nustatyti, ar ir kurie Paslaugq teikejai, iSores Duomenq apsaugos pareigflnai, IT saugumo
konsultantai ir (arba) kiti tretieji asmenys turi dalyvauti poveikio Duomenq apsaugai
vertinime bei papra5lti Siq trediqjq asmenq isitraukti i poveikio Duomenq apsaugai
verlinimo rengim4;

ll.4.4.per proting4 termin4 nuo visos reikiamos informacijos gavimo pagal ADA teises aktq
reikalavimus atlikti poveikio Duomenq apsaugai vertinim4 ir parengti ra5tiSk4 vertinimo
ataskait4 del kiekvienos konkredios IKT ir (ar) metodo; o tais atvejais, kai nusprendLiama
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poveikio Duomenq apsaugai vertinim4 pavesti atlikti Paslaugq teikejui ar kitai kvalifikuotai
trediajai Saliai, uZtikrinti, kad Siuos veiksmus atliktq atitinkamas subjektas;

ll.4.5.pateikti poveikio Duomenq apsaugai vertinimo iSvad4 atsakingam (-iems) Darbuotojui (-
ams), o jei nustatoma, kad kyla didelis pavojus Asmenq Duomenq apsaugai, patarti jam
(iems) kreiptis i Inspekcij4 del i5ankstines konsultacijos;

Il.4.6.jei Duomeml apsaugai vertinimo i5vadoje nustatoma, kad kyla didelis pavojus Asmenq
Duomenq apsaugai, atsakingas (-i) Darbuotojas (-ai) privalo per 3 (tris) darbo dienas
nusprgsti, ar kreiptis i Inspekcij4 del i5ankstines konsultacijos, ir apie savo sprendim4
informuoti Duomenq apsaugos pareig[n4;

II.4.7.Duomenq apsaugos pareig[nas, gavgs atsakingo (-q) Darbuotojo (-q) sprendim4 kreiptis i
Inspekcij4 del i5ankstines konsultacijos, kreipiasi i Inspekcij4 [staigos vardu;

1 1.4.8. Duomenq apsaugos pareiglnas dalyvauja i5ankstiniq konsultacijq procedlroje,
bendradarbiauja su Inspekcija, analizuoja ir atsako i Inspekcijos paklausimus, Inspekcijos
pra5ymu renka informacij4, jei reikia praSo Paslaugq teikejr4 ir trediqjq asmem+ pagalbos
arba kreipiasi i Inspekcij4 su pra5ymu gauti raSti5k4 konsultacij4.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Sios Taisykles isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos ir taikomos Darbuotojams nuo

supaZindinimo su Taisyklemis dienos.

12.2. Toliau nurodyi dokumentai pridedami prie Taisykliq kaip priedai ir yra neatskiriama jq
dalis:

12.2.1. Duomenq tvarkymo sutarties forma;
12.2.2. Sprendimo del IKT tikrinimo forma;
12.2.3. Duomenq saugumo paZeidimq registro ira5o forma;
12.2.4. Prane5imo Inspekcijai apie Duomenrl saugumo paZeidim4 forma;
12.2.5. PraneSimo Asmeniui apie Duomenrl saugumo paZeidim4 forma.
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DUOMENU TVARKYMO SUTARTIS
20r m. [ ]d.

B{ Vilniaus sutrikusio vystymosi kudikiq namai, imones kodas 1916451 1 1, adresas Zolyno g. 47 ,
LT-I0254 Vilnius, elektroninio pa5to adresas administracija@kudikiunamai.lt, atstovaujami
direktores Renatos RimdZiuviends, veikiandios pagal nuostatus (toliau - Duomenq valdytojas);

Ir

t l, imones kodas t l, adresas t l, elektroninio pa5to adresas
t l, atstovaujama [ ], veikiandio pagal t I (toliau- Duomenq
tvarkytojas);

Pasira5e 5i4 Duomenq tvarkymo sutarti (toliau - Sutartis).

1. SANTRUMPOS

Jei Sioje Sutartyje aiSkiai nenurodyta kitaip, pirm4ja didLiqa raide raSomos s4vokos turi reiksmes,
nurodyas Zemiau:
Asmuo (Duomenq Zmogus (fizinis asmuo), kurio duomenys tvarkomi;
subjektas)
Asmens duomenys bet kokia informacija, susijusi Asmeniu, kurio tapatybg galima nustatyti;

Duomenq
fvarkytojas

Duomenq
valdytojas

Taikomi duomenu
apsaugos istatymai

t_], kuri tvarko Asmens duomenis Duomenq valdytojo vardu
ir interesais bei pagal jo nurodymus;

BI vilniaus sutrikusio vystymosi k[dikiq namai, kuri pagal si4 Sutarti
nustato Asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones bei perduoda
Asmens duomenis Duomenq tvarkytojui;

Kitas duomenq Duomenq tvarkytojo pasitelkta tredioji Salis, kuri vykdo Duomenq
tvarkytojas tvarkytojo nurodymus ir tvarko Asmens duomenis Duomenq valdytojo

Tvarkymas

vardu bei interesais.

bet kokie nacionaliniai ar tarptautiniai duomenq apsaugos istatymai ar
teises aktai, taikomi Sios Sutarties galiojimo metu, priklausomai nuo
konkretaus atvejo, Duomenq valdytojui arba Duomenq tvarkytojui.
"Taikomi duomenq apsaugos istatymai" apima Europos S4jungos bendrEji
duomenq apsaugos reglament4 (GDPR).

bet kokia operacija ar operacijq rinkinys, atliekamas naudojant Asmens
duomenis arba Asmens duomenq rinkinius, nepriklausomai nuo to ar tai
atliekama automatizuotomis priemonemis, tokie kaip rinkimas, frasymas,
or ganrzavimas, struktlr rzavimas, saugoj imas, pritaikymas ar pakeitimas,
paieSka, konsultavimas, naudojimas, atskleidimas perduodant, skleidimas
ir prieinamumas, derinimas, apriboj imas, istrynimas ar sunaikinimas;

Duomenq tvarkytojo su Duomenq valdyoju sudaryta paslaugq, pirkimo -
pardavimo ar kitokia sutartis arba sutartys, kuriq vykdymui reikalingas
Asmens duomenq Tvarkymas, pagal 5i4 Sutartf atliekamas Duomenq
tvarkytoio.

Pagrindind sutartis



2. ASMBNS DUOMENU TVARKYMAS

2.I Duomenq tvarkytojas Duomenq valdytojo interesais ir vardu tvarko Duomenq valdytojo
vykdant Pagrinding sutarti perduotus Asmens duomenis.
2.2 Duomenq tvarkymo laikotarpis - nuo Pagrindines sutarties sudarymo iki jos nutraukimo ar
pabaigos.
2.3 Asmens duomenq tvarkymo tikslai, atliekamos Tvarkymo operacijos, Asmenq ir Asmens
duomenq kategorijos, o taip pat Asmens duomenq gavejq, kuriems leidLiama perduoti Asmens
duomenis be atskiro Duomenq valdytojo sutikimo, kategorijos yra nustatyti Sios Sutarlies 1 priede.
2.4 Duomenq tvarkytojo atliekamas Asmens duomenq Tvarkymas reglamentuojamas Sutartimi,
Duomenq valdyojo nurodymais ir Taikomais duomenq apsaugos istatymais, kurie yra privalomi
Duomenq tvarkytojui ir Duomenq valdytojui. Duomenq tvarkytojas, tvarkydamas Asmens duomenis
pagal 5i4 Sutarti, laikosi visq Taikomq duomeml apsaugos istatymq, Valstybines duomenq apsaugos
inspekcijos ir kitq kompetentingq institucijq rekomendacijq. Duomenq tvarkytojas susilaiko nuo bet
kokiq veiksmq, del kuriq Duomenq valdytojas paZeistq Taikomus duomenq apsaugos istatymus.
2.5 Konkredioje situacijoje atsiradus prieStaravimq tarp Sios Sutarties s4lygq, Duomenq
valdyojo nurodymq, Taikomq duomenq apsaugos istatymq ir Valstybines duomenq apsaugos
inspekcijos ar kitq kompetentingq institucijq rekomendacijq Duomenq tvarkytojas nedelsdamas
informuoja Duomenq valdytoj4 ir sprendZia i5kilusi konflikt4 tokiais prioritetais pradedant nuo
didZiausio:
2.5.I. Taikomi duomenq apsaugos istatymai;
2.5.2. Sios Sutarties s4lygos;
2.5.3. Duomenq valdytoj o nurodymai;
2.5.4. Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos ar kitq kompetentingq institucijq rekomendacijos.
2.6 Duomenq tvarkytojas nedelsdamas informuoja Duomenq valdltoj q, jei nera nurodymq del
Asmens duomenq Tvarkymo konkredioje situacijoje, ir papraSo tokius nurodymus pateikti.
2.7 Duomenq tvarkytojas padeda Duomenq valdytojui vykdyi jo istatymines pareigas,
numatytas Taikomuose duomenq apsaugos istatymuose, iskaitant, bet neapsiribojant Duomenq
valdytojo pareiga atsakyti i Asmenq pra5ymus pasinaudoti teise susipaZinti su apie juos turima
informacija bei pra5yti Asmens duomenis i5taisyti, uZblokuoti ar i5trinti.
2.8 Jei Asmenys, valstybes institucijos ar bet kokios kitos trediosios Salys Duomenq tvarkytojo
pra5o informacijos apie tvarkomus Asmens duomenis, Duomenq tvarkytojas nedelsiant informuoja
Duomenq valdytoj4 apie toki praSym4, nebent istatymas arba istatymq nustatlta tvarka priimtas
valstybes institucij os nurodymas draustq tq daryti.
2.9 Duomenq tvarkytojas jokiu bldu negali be i5ankstiniq Duomenq valdytojo nurodymq
perduoti ar bet kuriuo kitu bDdu atskleisti Asmens duomenq ar kitos informacijos, susijusios su
Asmens duomenq Tvarkymu, trediosioms Salims, i5skyrus Sios Sutarties 1 priede nurodytas Asmens
duomenq gavejq kategorijas ir asmenis, kuriems teise gauti Asmens duomenis i5 Duomenq tvarkytojo
yra suteikta teises aktq.

3. KITI DUOMENU TVARKYTOJAI

3.1 Duomenq tvarkytojas informuoja Duomenq valdytoj4 apie numatom4 Kito duomenq
tvarkytojo pasitelkim4 ar jo pakeitim4, ir suteikia Duomenq valdytojui teisg nesutikti su Kito
duomenq tvarkytojo pasitelkimu ar jo pakeitimu. Nepaisant Duomenq valdytojo sutikimo, Duomenq
tvarkytojas i5lieka visi5kai atsakingas Duomenq valdytojui uZ Asmens duomenq Tvarkym4.
3.2 Duomenq tvarkytojas uLtifuina, kad visi pasitelkti Kiti duomenq tvarkyojai duotq ra5ytini
sutikim4 arba itrauktq sutikim4 i sutarti, kuriuo isipareigotq laikytis Sioje Sutartyje nustaty'tq asmens
duomenq tvarkymo taisykliq.

3.3 Duomenq valdytojas gali papra5yti, kad Duomenq tvarkytojas pateiktq informacij4,
patvirtinandi4 Kito duomenq tvarkytojo atitikti Taikomiems duomenq apsaugos istatymams.



4. PERDAVIMAS I TREdIASIAS VALSTYBES

4.I Duomenq tvarky'tojas, be iSankstinio konkretaus Duomenq valdyojo leidimo, negali
perduoti Asmens duomenq uZ EEE ribq. Jei Duomenq valdytojas patvirtina iokl esmens duomlnq
perdavim4, duomenq perdavimo Salys pagal Taikomus duomenq apsaugos istatymus nustato
privalomas duomenq apsaugos priemones.

5. INFORMACIJOS SAUGUMAS IR KONFIDENCIALUMAS

5'1 Duomenq tvarkl'tojas, siekdamas padeti Duomenq valdy.tojui vykdyti teisines prievoles,
iskaitant, bet neapsiribojant, igyvendinti duomenq saugumo priemones ir atlikti poveikio duomenq
apsaugai vertinim4, uZtil<rrna, kad emesi tinkamq techniniq ir organizaciniq priemoniq tvarkomiems
Asmens duomenims apsaugoti ir laikosi visq Duomenr4 valdytojo nurodytq duomenq saugumo
politikq ir instrukcijq. Priemones turi uZtikrinti tinkam4 saugumo lygi, atsiLielgiant i:(i) esamas technines galimybes;
(ii) galimq priemoniq ka5tus;
(iiD rizik4, susijusi4 su Asmens duomenq tvarkymu; ir
(iv) ypatingq (autriq) Asmens duomenq tvarkym4.
5.2 Duomenq tvarkytojas turi uztikrinti pakankam4 Asmens duomenq saugumo lygi: apsaugoti
Asmens duomenis nuo sunaikinimo, pakeitimo, neteiseto atskleidimo ar neteisetos prieigos, o iaip
pat nuo visq kitq neteisetq Asmens duomenq Tvarkymo budq.
5.3 AtsiZvelgdamas i techniniq galimybiq i5sivystymo lygi, igyvendinimo ka5tus, Asmens
duomenq tvarkymo pobudi, aprepti, kontekst4 ir tikslus, taip pai-Asmens duomenq Tvarkymo
keliamus ivairios tikimybes ir rimtumo pavojus fiziniq asmenl teisems ir laisvems, Duomenq
tvarkytojas igyvendina tinkamas technines t organizacines priemones, kad brltrl uZtikrintas pavojq
atitinkandio lygio saugumas, fskaitant, inter alia, jeireikia:
(v) pseudonimq suteikim4 Asmens duomenims ir jq Sifravim4;
(vi) gebejim4 uztikdnti nuolatini Asmens duomenq Tvarkymo sistemq ir paslaugq

konfidencialum4, vienti sum4, prieinamum4 ir atsparum4;
(vii) gebejim4 laiku atkurti s4lygas ir galimybes naudotis Asmens duomenimis fizinio ar

techninio incidento atveiu: ir
(viii) reguliarq techniniq ir irganizaciniq priemoniq, kuriomis uZtikrinamas Asmens duomenu

tvarkymo saugumas, tikrinimo, vertinimo ir veiksmingumo vertinimo proces?.
5.4 {gyvendindamas technines ir organrzacines priemones, kaip nurodyta 5-.2. puntte, Duomenq
tvarkytojas taiko Sias priemones:
(D fizines prieigos apsaug4: nepriZiDrimos Duomenq tvarkytojo patalpos, su kompiuterine

iranga ir asmenine informacija, turi b[ti laikomos uZrakintos, siekiant apsaugoti Asmens
duomenis nuo neteisdto naudojimo, poveikio ar vagystes;

(ii) duomenq atkDrimo proces4: atkurli prarastus ur ,r,gudintus Asmens duomenis iS atsarginiq
koptj.U

(iii) leidimq kontroig: prieiga prie Asmens duomenq galima per techning leidimq kontroles
sistem4' Leidimas turi galioti tik tiems asmenims, kuriems Asmens duomenys reikalingi
darbo funkcijoms atlikti. Varlotojo vardai ir slaptaLodLiai turi b[ti privatus ir negali U":ti
perduoti kitiems subjektams. Taip pat turi bUti nustatytos leidimq paskirsiymo ir
panai kin i mo procedDros;

(iv) galimybg registruoti prisijungimus prie Asmens duomenq: Turi buti sudarytos s4lygos
retrospektyviai perZirlreti tokius prisij ungimus duomenq bazese;

(v) saugi4 komunikacij4: i5oriniai duomenq perdavimo ry5iai turi buti apsaugoti naudojant
technines funkcijas, uZtikrinandias prieigos kontrolg, taip pat turinio Sifravim4 traizitu
perduodamuose duomenq perdavimo kanaluose uZ Duomenq tvarkytojo kontroliuojamq
sistemq;

(vi) procesus, skirlus saugiam Asmens duomenq naikinimui uZtikrinti, kai fiksuotos arba
keidiamos laikmenos nebenaudoj amos pagal paskirti;



(vii) susitarimq del konfidencialumo su darbuotojais, kurie turi prieig4 prie Asmens duomenq, ir
paslaugq teikejais, kurie teikia Asmens duomenq saugojimui naudojamos irangos
aptarnavim q t prreLiir4, sudarym4;

(viii) paslaugq teikejq ir kitq trediqjq asmenrl prieLiir4Duomenq tvarkytojo patalpose. Laikmena,
kurioje yra Asmens duomenys turi btti pa5alinama i5 patalpq, jei prieZi[ra nefmanoma.

5.5 Duomenq tvarkytojas, suZinojgs apie bet koki4 neleistin4 prieig4 prie Asmens duomenq ar
kit4 saugumo incident4 (Duomenq saugumo paLeidimq), turi imtis visq reikalingq veiksmq ir
nepagristai nedelsdamas, jei tik imanoma, praneSti apie tai Duomenq valdytojui, bet jokiu budu ne
veliau kaip per 24 valandas, po to, kai suZinojo apie paLeidim4. Pranesime turi buti bent:
(D apra5ytas Asmens duomenq saugumo paZeidimo pobldis, iskaitant, jeigu imanoma,

atitinkamq Asmenq kategorijas ir apytiksli skaidiq, taip pat atitinkamq Asmens duomenq

ira5q kategorijas ir apl.tiksli skaidiq;
(ii) nurodya duomenq apsaugos pareigrlno arba kito kontaktinio asmens, galindio suteikti

daugiau informacijos, vardas bei pavarde (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;
(iii) apra5ytos tiketinos asmens duomenq saugumo paZeidimo pasekmds Asmenims;
(iv) apra5ytos priemonds, kuriq emesi arba pasiule imtis Duomenq tvarkytojas, kad brltq

pa5alintas asmens duomenq saugumo paZeidimas, iskaitant, kai tinkama, priemones
galimoms neigiamoms jo pasekmems sumaZinti.

5.6 Duomenq tvarkytojas uZtikrina, kad darbuotojai, kuriems suteikta prieiga prie Asmens
duomenq, yra isipareigoj g laikytis konfi dencialumo.
5.7 Konfidencialumo isipareigojimai numatyti Sioje Sutartyje lieka galioti ir po Sios Sutarties
pasibaigimo arba jos nutraukimo.

6. TERMINAS IR ASMENS DUOMENU TVARKYMO PABAIGA

6.1 Sios Sutarties nuostatos taikomos tiek, kiek galioja Pagrindine sutartis ir Duomenq
tvarkytojas tvarko Asmens duomenis Duomenq valdytojo vardu ir interesais.
6.2 Pasibaigus Siai Sutardiai, Duomenq tvarkytojas i5trina arba grqLina visus Asmens duomenis
Duomenq valdytojui ir uZtikrina, kad bet kuris Kitas duomenq tvarkyojas pasielge taip pat.
6.3 Duomenq valdytojo pra5ymu Duomenq tvarkytojas raSti5kai informuoja Duomenq valdy.toj4
apie priemones, kuriq buvo imtasi po duomenq tvarkymo uZbaigimo.

7. ATLYGINIMAS

7.I Duomenq tvarkytojas neturi jokios teises i atlyginim4 vykdant Sioje Sutartyje numatl.tus

i sip arei goj imus, i 5 skyrus atlyginim q, numatyt4 P agrindinej e sutartyj e.

8. ATSAKOMYBE

8.1, Be Lalos atlyginimo ti.pal.eidrm4, kuris gali atsirasti del Sios Sutarties ir (arba) kitq sutardiq
nesilaikymo, Duomenq valdyojas turi teisg gauti Zalos atlyginim4 i5 Duomenq tvarkytojo uZ visas
Duomenq valdyojo patirtas iSlaidas, mokesdius ir baudas pagal Taikomus duomenq apsaugos

istatymus, jei Tvarkymas, atliktas Duomenq tvarkytojo arba jo pasitelktq Kitq duomenq tvarkytojq,
leme Zalos atsiradim4.
8.2. Duomenq valdy'tojas pats turi teisg imtis priemoniq, reikalingq patikrinti, ar Duomenq tvarkytojas
gali vykdyti savo fsipareigojimus pagal 5i4 Sutarti, ir ar Duomenq tvarkytojas iS tiesq emesi
priemoniq, uZtikrinandiq toki atitikim4. Duomenq tvarky.tojas isipareigoja Duomenq valdl'tojui
pateikti vis4 reikaling4 informacij4, irodandi4, kad laikomasi Sioje Sutartyje nustaty.tq isipareigojimq,
bei leidZia atlikti audit4, iskaitant patikrinimus vietoje, vykdomq Duomenq valdltojo arba kito
Duomenq valdytoj o paskirto auditoriaus.



9. PRANESIMAI

9.I Visi vienos Salies pranesimai kitai Satai, susijg su Sia Sutarlimi, ra3omi ir siundiami
elektroniniu pa5tu, kurjeriq pagalba arba registruotu pa5tu auk5diau nurodyais Saliq adresais arba
veliau Saliq patikslintais adresais.
9.2 Prane5imai laikomi gauti gavejo:
a) jei siundiama per kurjeriq tarnyb4 arba registruotu laiSku: pristatymo metu, arbab) jei siundiama el. pa5tu: Saliai patvirtinus lai5ko gavimq.

10. KITOS NUOSTATOS

10.1 Salys negali perleisti jokiq teisiq ar pareigq pagalSi4 Sutarti be kitos Salies sutikimo.I0.2 Si Sutartis reglamentuojama ir ai5kinamipigullietuvos Respublikos materialing teisg.10.3 Bet koks gindas ar reikalavimas, kylantis iS Sios Sutarties, sprendZiamas Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyt a tvarka.
I0.4 Sutartis sudary'ta dviem egzemplioriais, turindiais vienod4 teising galiqpo vien4 kiekvienai
Saliai.

11. PARASAI

Duomenq valdytojo vardu: Duomenq tvarkytojo vardu:

(vardas, pavarde. paraSa[ (vardas, pavarde, paraSas)



DUoMENU TvARKyMo ApRASyvras rR TNSTRUKCTJos

Duomenq tvarkymo tikslai:
Duomenu tva

Duomeng gavdjg kategorijos:

Duomenq subjektq
katesoriios

Asmens duomeng kategorijos Pastabos

Duomenq valdytojo vardu: Duomenq tvarkytojo vardu:

(vardas, pavard6, para5as) (vardas, pavarde, paraSas)



2 PRIEDAS
SPRENDIMO DEL INFORMACINIU IR KOMUNIKACINIIJ TECHNOLOGIJU

TIKRINIMO FORMA

VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KUDIKIU NAMAI

BiudZetinc istaiga. Zolyno g.17, LT-10254, Vilnius, tcl. (8 5) 234 0300, faksas (,3 5) 234 0713
el. p, administracij a(r4kr-rd ikiunamai.lt

I)uomcnys kaupiarni ir saugorni Juridiniq asmenq registre, kodas l9l 645 l l l

DIREKTORIAUS

SPRENDIMAS DEL
INFORMACINIU IR RYSIU TECHNOLOGIJU TIKRINIMO

lDArAl

Bf Vilniaus sutrikusio vystymosi kudikiq namai (toliau - Ktrdikiq namai) nusprendZia
patikrinti informacines ir komunikacines technologijas (toliau - IKT), naudojamas Darbuotojo, kaip
nurodyta Lemiau.

Kudikiq namai ipareigoja atsakingus darbuotojus vykdyti IKT tikrinim4 remiantis
Kudikiq namr+ Asmens duomenq apsaugos politika, teises aktq asmens duomenq apsaugos srityje
reikalavimais ir Siuo sorendimu.

1. Tikrinimo data:

2. Tikrinamas (-i) Darbuotojas (-ai):

3. Tikrinimo tikslas:

4. Konkreiios prieZastys, itarimai ar informacija, d6l kuriq btrtinas IKT tikrinimas:

5. Trumpas apra5ymas, kod6l nepakanka kitq priemoniq tikrinimo tikslui pasiekti:

6. Trumpas apra5ymas, kaip tikrinimo metu duomenq kiekis bus sumaZintas iki btrtino
minimumo:

7. Trumpas paai5kinimas, koddl fstaigos teisetas interesas pateisina tikrinim4 ir yra
svarbesnis nei Darbuotojo (-q) interesai, kaip ifvirtinta GDPR 6 str. I d. f p.:

8. Darbuotojas (-ai), atsakingas uZ tikrinim4:

9. Darbuotojai, turintys prieig4 prie surinktos informacijos:

10. Surinktos informacijos saugojimo terminas:

^

Vardas Pavarde Para5as



3 PRIEDAS
DUOMENU SAUGUMO pAzBrDrMV REGTSTRO IRASO FORMA

BI VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KUDIKIU NAMAI
DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMU REGISTRAS

IRAso NR. ...

l. Terminai

1.1. PaZeidimo pradZios laikas n data:

1.2. PaZeidimo pabaigos laikas h data:

1.3. SuZinojimo apie paZeidim4 {staigoje laikas ir data:

I.4. Sio iraSo pildymo uZbaigimo / papildymo laikas ir data:

1.5. PraneSimo apie paLeidim4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai laikas ir data fiei
reikalinga):

I.6. Paveikto Asmens informavimo apie paLeidim4laikas ir data (ei reikalinga):

2. Faktai apie Duomenq saugumo paieidim4

2.I. Trumpas Duomenq saugumo paZeidimo apra5ymas:

2.2. Duomenq saugumo paZeidimo pobldis:

2.3. Duomenq saugumo paZeidimo prieZastis:

2.4. Kas sukele Duomenq saugumo paLeidrmq?

2.5. Susijg Paslaugq teikejai, jei tokie yra:

2.6. Kaip paai5kejo Duomenq saugumo paZeidimas?

3. PaZeidimo paveikti Duomenys

3.1. Ar imanoma nustatyti paveiktus Duomenis?

3.2. PaZeidimo paveiktq Asmenq kategorijos:

3.3. Ap1'tikslis paveiktq Asmenq skaidius:

3.4. Paveiktq Duomenq kategorijos:

3.5. Apytikslis paveiktq Duomenq kategorijq skaidius:

3.6. Paveiktq Specialiq kategorijq duomenq tipai:

4. Pavojus Asmenims

4.I. Ar imanoma nustatyti paZeidimo keliam4 pavojq?



4.2. Trumpas keliamo pavojaus ir blogiausio scenarijaus apra5ymas:

4.3. Kaip vertinate nustatyt4 pavojq: malas, vidutinis ar didelis?

4.4. Trumpa tokio vertinimo argumentacija:

5. Pavojaus maZinimo priemon6s

5.1. Ar nustatytas pavojus buvo maZinamos i5 anksto?

5.2. Trumpas priemoniq, i5 anksto maZinandiq pavojq, apra5ymas:

5.3. Ar nustatytas pavojus buvo sumaZintas po paZeidimo?

5.4. Trumpas priemoniq, maZinandiq pavojq po paZeidimo, apra5ymas:

6, Prane5imas Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai

6.1. Ar prane5ta Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai apie Duomenq saugumo paLeidimq?

6.2. Jei ne, trumpai nurodykite prieZastis:

6.3. Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos atsakymas i prane5im4 apie paLeidimq:

6.4. Kokiq veiksmq imtasi gavus Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos atsakym4?

7. Paveiktq Asmenq informavimas

7.1. Ar apie Duomenq saugumo paLeidim4buvo pranesta paveiktiems Asmenims?

7.2. Jei ne, trumpai nurodykite prieZastis:

7 .3. Jei ne, ar Asmenys apie paLeidrmq buvo informuoti kitu efektyviu budu (pvz. intemete)?

7.4. Jei taip, kokiu budu Asmenys buvo informuoti?

7.5. Kokios rekomendacijos Asmenims buvo pateiktos?



4 PRIEDAS
PRANESIMO APIE DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMA INSPEKCIJAI FORMA

VILNIAUS SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KIIDII(IU NAMAI

BiudZetine istaiga. Lolyno g. 47 , LT-10254, Vilnius, tel. (8 5) 234 0300, laksas (8 5) 234 0713
el. p. : adrni ni str:acij a(d,kudik iunamai. lt

Dnomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asnlenq regishe, kodas 19164511I

Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai 20 Nr.

PRANESIMAS APIE DUOMENV SAUGUMO PAZEIDIMA

B[ Vilniaus sutrikusio vystymosi kudikiq namai vardu, remiantis ES Bendrojo duomenq
apsaugos reglamento 33 straipsniu, mes pranesame apie asmens duomenq saugumo paLeidimq.

PaZeidimo pobfldis nurodyas Lemiau

1. Pirmind informacija apie duomenq saugumo paZeidim4

1.1. Incidento data ir laikas ir incidento nustatymo datair laikas:

I.2. Asmens duomenq saugumo paZeidimo aplinkybes:

1,3, Susijusiq asmens duomenq pobfdis ir turinys:

1r4. Paveiktiems asmens duomenims taikytos (arba numatytos taikyti) technines ir organizacines
prlemones:

ISsamesnd informacija apie asmens duomenq saugumo paZeidim4

Incidento, per kuri buvo paZeistas asmens duomenq saugumas, santrauka (iskaitant paZeidimo
fizing viet4 ir susijusias laikmenas):

P aveiktq fizinig, asmenrl skai dius :

Galimos pasekmes ir galimas neigiamas poveikis fiziniams asmenims:

Technines ir organizacines priemones, kuriq imtasi, kad bltq sumaZintas gahmq neigiamas
povelKts:

3. Prane5imas fiziniams asmenims

2.

2.t.

2.2.

2.3.

2.4.



4;tr.',.,'t

Daugiau informacijos apie 5i paZeidim4 gali suteikti [kontaktinis asmuo] Lemiaunurodytais
kontaktais:

[Asmens el. pabto adresas, telefono nr. ir korespondencijos adresas]

Pagarbiai,

I Vardas, Pavardd ]

I Pareigos ]



5 PRIEDAS
PRANESIMO APIE DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMA ASMENIMS FORMA

BiudZetine istaiga. Zo|yno g.47, 10254, Vilnius, tel, (8 5) 234 0300. faksas (8 5) 234 07t3
el.p. : administracij a@kudikiunarnai.lt

Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 1916451 I I

20 Nr.

PRANESIMAS APIE DUOMENU SAUGUMO PAZEIDIMA

Bf Vilniaus sutrikusio r,ystymosi kUdikiq namai vardu, remiantis ES Bendrojo duomenq apsaugos
reglamento 34 straipsniu, apgailestaudami pranesame, kad mlsq d fvark

imas, del kuriq J[sq asmens duomenys

PaZeidimo pobtidis nurodytas Zemiau:

1. Kas atsitiko?

1.1. Incidento, per kuri buvo paZeistas asmens duomenq saugumas, santrauka:

1.2. Numanoma incidento data:

1.3. Susijusiq asmens duomenq pobDdis ir turinys:

I.4. Duomenq saugumo paLeidimo aplinkybes:

2. K4 tai reiSkia Jums?

2.1. Tiketinos asmens duomenq saugumo paZeidimo pasekmes:

3. K4 padardme, kad apsaugotume Jus ir k4 tur6tum0te padaryti JUs?

3. 1. Priemones, kuriq del asmens duomenq saugumo paZeidimo emesi f staiga:

3'2. Priemones, kuriq rekomenduojame imtis, kad bltq sumaZintas galimas neigiamas poveikis:

PraSome atkreipti ddmesi: Mes nesiqsime papildomq atnaujinimq apie 5i incident4 el. pa5tu. Visi
tolesni Sios paZeidimo atnaujinimai pateikiami mtistl interneto svetaineie adresu:



www.kudikiunamai.lt. Bet kokie el. lai5kai, kuriuos gausite apie 5f incident4, turetq b[ti laikomi
itartinais.

Mes nuo5irdZiai atsipra5ome uZ 5i duomeml saugumo paZeidimq, tadiau uZtikriname, kad darome
visk4, kas imanoma, kad Lala bulr] su5velninta ir kad tai ikartotr+ ateityje. Del papildomos
informacij os kreipkites i


