
PATVIRTINTA
Kelmes raj ono Elvyravos pagrindines mokyklos direktoriaus

2018 m. birZelio 4 d. isakvmu Nr. V-61

KELMES RAJONO ELVYRAVOSPAGRINDINES MOKYKLOS ASMENS
DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos (toliau - Mokyklos) Asmens
duomenq tvarkymo taisykles (toliau - Taisykles) reguliuoja fiziniq asmenq (toliau - Duomenry
subjektas) asmens duomenq tvarkymo tikslus, nustato Duomenq subjekto teisiq igyvendinimo
tvark4, itvirtina orgatizacines, technines ir fizines duomenq apsaugos priemones, reguliuoja
asmens duomenq tvarkytojo pasitelkimo atvejus ir kitus pagrindinius asmens duomenq apsaugos
klausimus.

2. Sios Taisykles parengtos vadovaujantis 2016 m. balandLio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmem+ apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB
(toliau - Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu
(toliau - ADTAD bei kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, susijusiais su asmens duomenq
tvarkymu ir apsauga.

3. Sios Taisykles taikomos automatiniu ir neautomatiniu b[du tvarkant Mokyklos
darbuotojq, istaigoje praktik4 atliekandiq asmeru+, kandidatq i darbuotojus asmens duomenis.
Mokiniq ir jq tevq (vaiko tevq pareigrl turetojq) asmens duomenq tvarkymo atveju, Sios
Taisykles taikomos kartu su Mokyklos Mokiniq asmens duomenq tvarkymo taisyklemis. Sios
Taisykles taip pat nustato Mokyklos darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg tvarkant asmens
duomenis.

4. Siq Taisykliq reikalavimai privalomi visiems Mokyklos darbuotojams (toliau -
Darbuotojai), kurie tvarko Mokyklos esandius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos
suZino.

II. PAGRTNDTNES SAVOKOS

5. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmenf, kurio tapatybe
nustatSrta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio
tapatybg galima nustatlti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti,
visq pirma pagal identifikatoriq, kaip antai vardq ir pavardg, asmens identifikavimo numeri,
buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens
fizines, fiziologines, genetinds, psichines, ekonomines, kulturines ar socialines tapatybes
poZymius.

6. Duomenrl tvarlcymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar
operacijq seka, kaip pavyzdLiui rinkimas, ira5ymas, ruSiavimas, sisteminimas, saugojimas,
adaptavimas ar keitimas, i5gava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant
ar kitu bUdu sudarant galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais
duomenimis, apribojimas, iStrynimas arba sunaikinimas.

7. Duomeng valdytojas - Mokyklos, juridinio asmens kodas:19028668, adresas:
LabDnq K. 4, Kukediq sen., Kelmes r., elektroninio pa5to adresas: info@elv.vrava.lt (toliau -
Duomerul valdytojas);



8. Duomenq fvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija,
agentlra arkita istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

9. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkom i.
10. Kandidatas - asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenq valdytojo

vykdomoj e personalo atrankoj e.

11. Sutikimas - savanori5kas Duomenq subjekto valios parei5kimas tvarkyti jo
asmens duomenis jam Zinomu tikslu.

12. Duomeng apsaugos pareigiinas - Duomenq valdytojo paskirtas darbuotojas ar
iSorinis paslaugq teikejas, tvarkomq duomenq atLvilgiu atliekantis pareigas, nustatytas duomenq
apsaugos pareigunui Reglamente ir ADTAI.

13. Vidaus administravimas - veikla, kuria uZtikrinamas duomenq valdytojo
savaranki5kas funkcionavimas (struktlros tvarkymas, personalo valdymas, dokumentq
valdymas, turimq materialiniq ir finansiniq i5tekliq valdymas ir naudojimas, raStwedybos
tvarkymas ir pan.)

14. Kitos Siose Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos
Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

III. ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI, TIKSLAI IR APIMTIS

15. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais:
15.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali

blti tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prie5 renkant asmens duomenis;
15.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
15.3. asmens duomenys turi b[ti tiksliis ir, jei reikia del asmens duomenq

tvarkymo, nuolat atnaujinami; netiksltis ar neiSsamus duomenys turi btti i5taislti, papildyi,
sunaikinti arba sustabdytas jq tvarkyrn4;

15.4. asmens duomenys turi brlti tokios apimties, kuri bltina jiems rinkti ir
toliau tvar$ti;

15.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir
proporcingumo principq, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

15.6. asmens duomenys saugomi tokia fbuna, kad Duomenq subjektq tapatybg
hrrfi1 galimn nrrstntyfi rre ilginrr, negu tn reilrin tierls tilrslnnrq., del krrlirl iie drrnnrerrys hrrvn
surinkti ir tvarkomi;

15.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu b[du, kad taikant atitinkamas technines,
fizines ar organizacines priemones btrtq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas,

iskaitant apsaug4 nuo duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo
netydinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

15.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAI ir kituose
atitinkam4 veikl4 reglamentuojandiuose istatymuose nustatytus aiSkius ir skaidrius asmens
duomenq tvarkymo reikalavimus.

16. Mokyklos Duomenq subjektq asmens duomenis tvarko Siais tikslais:
1.1. vidaus administravimo tikslu (Taisykliq 1 Priedas);
1.2. darbuotojg atrankos vykdymo tikslu (Taisykliq 2 Priedas);
1.3. tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymo tikslu

(Taisykliq 3 Priedas);
1.4. bendruomends ir visuomenGs informavimo apie Mokyklos veikl4 ir

bendruomen0s narir; pasiekimus tikslu (bendruomenes nariq k[rybiniq darbq, informacijos apie
mokymosi pasiekimus, dalyvavim4 renginiuose, nuotraukq, filmuotos medZiagos ir pan. skelbimas
Mokyklos internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje, skelbimq lentoje) (Taisykliq 4
Priedas);

1.5. asmenq pra6jimo i patalpas kontrolds, Mokyklos turto apsaugos uZtikrinimo
tikslu (praejimo kontroles sistema naudojantis kortelemis) (Taisykliq 5 Priedas);



I.6. Mokyklos turto bei asmenrl saugumo tikslu (atliekamas vaizdo stebejirnas, kaip
nurodyta Mokyklos Yaizdo duomenq tvark5rmo taisyklese);

I.7. Sveiiq, apsilankiusiq Mokyklos, registracijos tikslu (pildomas registracijos
Zurnalas popieriniu formatu) (Taisykliq 6 Priedas);

1.8. skundq, pra5ymq ar prane5img nagrindjimo ir ra5tvedybos fvarkymo tikslu
(Taisykliq 7 Priedas);

IV. DUOMENU VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS

2. Duomenq valdytojas turi Sias teises:
2.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius asmens duomenq

tvarkym4;
2.2. paskirti uZ asmens duomenq apsaugQ atsaking4 asmeni;
2.3. parinkti igalioti duomenq tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;
2.4. sprgsti del tvarkomq asmens duomenq teikimo;
2.5. tvarkyti asmens duomenis;
3. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:
3.1. uZtikrinti, kad biitq laikomasi Reglamento, ADTAI ir kitrl teises ukt,l,

reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4;
3.2. igyvendinti Duomenq subjekto teises Siose Taisyklese nustatl-tatvarka;
3.3. uZtikrinti asmens duomenq saugum4 igyvendinant technines, organizacines ir

fizines asmens duomenq saugumo priemones;
3.4. tvarlqrti duomenq tvarkymo veiklos ira5us ir uZtikrinti duomenq veiklos ira5q

pakeitimq atsekamum4;
3.5. vertintipoveiki duomenqapsaugai;
3.6. konsultuotis su Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;

3.7. praneSti apie duomenq saugumo paLeidimE.
4. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
4.1. analizuoja technologincs, mctodologincs ir organizacincs asmcns duomenq

tvarkymo problemas ir priima sprendimus, rcikalingus tinkamam asmcns duomcnq saugumo
u2ttkrlnlmul;

4.2. teikia metoding pagalbq darbuotojams ir duomenq tvarkytojams asmens duomenq
tvarkymo tikslais;

4.3. organizuoja darbuotojq mokymus asmens duomenq teisines apsaugos klausimais;
4.4. organizuojaduomenqtvarkym4;
4.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenq valdytojo teisems ir pareigoms

igyvendinti.
5. Jeigu duomenq tvarkymo veiksmams pasitelkiamas ir igaliojamas duomenq

tvarkytojas, jis turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenq tvarkymo sutartyje.
Su Duomenq tvarkytoju Duomenq valdytojas sudaro raSyting sutart! del asmens duomenq
tvarkymo, kurioje numatoma, kokius duomenq tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenq
tvarkytojas. Duomenq valdytojas privalo parinkti toki Duomenq tvarkytoj4, kuris garantuotq
reikiamas technines, organizacines ir fizines duomenq apsaugos priemones ir uZtikrintq, kad tokiq
priemoniq b[tq laikomasi.

6. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis turi Sias teises:
6.1. teikti duomenq valdytojui pasi[lymus del duomenq tvarkymo techniniq ir

programiniq priemoniq gerinimo;
6.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra igaliotas duomenq valdytojo.
7. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis turi Sias pareigas:
7.1. igyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenq saugumo

priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo apsaugoti;
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7.2. supaZindinti naujai priimtus savo darbuotojus su Siomis Taisyklemis;
7.3. uZtikrinti, kad prieiga prie asmens duonrcnq b[tq suteikta tik Taisyklese n ustatytir

tvarka igaliotiems asmenims:
7.4. uZtikrinti, kad asmens duomenys bltq saugomi Taisyklese nustatytais term iniris;
7.5. uZtikrinti, kad asmens duomenys bLitq tvarkomi vadovaujantis Taisyklornis,

Reglamentu, ADTAI ir kitais asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiais teisds aktais;
7.6. saugoti asmens duomenq paslapti, neatskleisti, neperduoti tvarkomos inforrnaciios

ir nesudarl'ti s4lygq jokiomis priemondmis su ja susipaZinti nei vienam asmeniui, kuris ncra

igaliotas naudotis Sia informacija, tiek istaigoje, tiek uZ jos ribq;
7.7. tvarkyti duomenq tvarkymo veiklos ira5us ir uZtikdnti duomenq veiklos jraSq

pakeitimq atsekamum4;
7 .8. padeti duomenq valdytojui uZtikrinti jam numatytas prievoles;
7.9. skirti duomenq apsaugos pareig[n4 (ei tai yra reikalinga);

7.10. prane5ti duomenq valdytojui apie duomenq saugumo paLeidim4;
7.11. laikltis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su Duomenq

subjekto duomenimis, susijusi4 informacij4, su kuria susipaZino atlikdami duomenq tvarkymo
veiksmus.

7.I2. Del tvarkomq Duomenq valdytojo duomenq konsultuotis su paskirtu Duornenq
valdytojo duomenq apsaugos pareiglnu ar kitu atsakingu asmeniu;

8. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis atlieka Sias funkcijas:
8.1. iglvendina asmens duomenq saugumo priemones;
8.2. tvarko asmens duomenis pagal Duomenq valdytojo nurodymus.

VI. DUOMENV SUBJEKTO TEISES

9. Duomenq subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenq valdyojo veikloje, turi
Sias teises:

9.1. Linoti (bDti informuotas) apie savo duomenq tvarkym4 (teise Zinoti);
9.2. susipa7inti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teise susipaLinti);

9.3, reikalauti i5taisl.ti arba. atsiZvelgiant iasmens duomenq tvarkymo tikslus,
papildy'ti asmens nei5samius asmens duomenis (terse rStars1tr);

9.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyi savo duomenq tvarkymo veiksmus
(iSskyrus saugojim4) (teise sunaikinti ir teise ,,bUti pamir5tam");

9.5. turi teisg reikalauti, kad asmens Duomenq valdytojas apribotq asmens duomenq
tvarkym4 esant vienai i5 teisetq prieZasdiq (teise apriboti);

9.6. teisg i duomenq perkelim4 (teise perkelti);
9.7. nesutikti, kad butq tvarkomi asmens duomenys, kai Sie duomenys tvarkomi ar

ketinami tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais, iskaitant profiliavim4, kiek jis susijgs su tokia
tiesiogine rinkodara;

9.8. pateikti skund4 Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.
10. Informacija apie Mokyklos atliekam4 duomenq subjekto asmens duomenq

tvarkym4 pateikiama vie5ai skelbiamoje Mokyklos privatumo politikoje, Siose Taisyklese, Mokiniq
asmens duomenq tvarkymo taisyklese.

1 1. Duomenq valdytojas esant duomenq subjekto pra5ymui igyvendinti teisg
susipaZinti su savo asmens duomenimis pagal Reglamento 16 straipsni, turi pateikti:

1 1.1. informacij4, ar duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
11.2. jeigu duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi, su asmens duomenq

tvarkymu susijusi4 informacij4, numatyt4 Reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
11.3. tvarkomq asmens duomenq koprja.
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12. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teisg
reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netiksl[s asmens duomenys bltq i5taisyti, o nei5samiis
papildyti.

13. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys yra
netiksl[s ar nei5samls, Duomenq valdytojas gali duomentl subjekto papraSyti pateikti tai
patvirtinandius irodymus.

14. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5taisyti pagal duomenq subjekto
pra5ymfl buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdyojas Siuos duomenq gavejus apie tai
informuoja, nebent tai bUtq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq
subjektas turi teisg pra5yti, kad jam butq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

15. Duomenq subjekto teise i5trinti jo asmens duomenis (,,teisd b[ti pamir5tam")
igyvendinama Reglamento 1 7 straipsnyj e numatytais atvej ais.

16. Duomenq subjekto teise reikalauti i5trinti asmens duomenis (,,teisd buti
pamirStam") gali b[ti neigyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

17. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5trinti pagal duomenq subjekto
pra5ymfl buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdyojas Siuos duomenq gavejus apie tai
informuoja, nebent tai bUtq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq
subjektas turi teisg praS1'ti, kad jam brltq pateikta informacij a apie tokius duomenq gavejus.

18. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Duomenq valdytojas
privalo igyvendinti duomenq subjekto teisg apriboti jo asmens duomenq tvarkym4.

19. Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieS tokio
apribojimo panaikinim4 duomenq subjektas telefonu, tiesiogiai Zodiiu ar elektroniniq ry5iq
priemonemis yra informuoj amas.

20. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal
duomenq subjekto pra5ymfl buvo perduoti duomenq gavdjams, Duomenq valdytojas Siuos
duomenq gavejus apie tai informuoja, nebent tai b[tq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq
pastangq. Duomenq subjektas turi teisg pra5yti, kad jam bltq pateikta informacija apie tokius
duomenq gavejus.

2I. Si teise gali bDti igyvendinta tada, kai duomenys tvarkomi Duomenq subjekto
sutikimo pagrindu arba wkdant sutarti, kurios ialis yra Drromgnrl suhjektas, ir tik tada" kai
duomcnys tvarkomi automatizuotomis pricmoneuris. Duunenq sul-'jektu teise i duomenq
perkeliamum4 negali daryti neigiamo poveikio kitq teisems ir larsvems.

22. Jeigu Duomenq subjektas pageidauja gauti irlar persiqsti kitam duomenq
valdytojui savo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateike Duomenq valdyojui, pra5yme Duomenq
valdytojui jis turi nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam duomenq valdytojui pageidauja
perkelti.

23. Jei tai techni5kai imanoma, Duomenq valdyojas Duomenq subjektui irlar kitam
duomenq valdyojui pra5ym4 pateikusio Duomenq subjekto asmens duomenis susistemintu, iprastai
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali btrti pateikiami internetu arba iraSyti i
CD, DVD arkitqduomenq laikmen4).

24. Pagal duomenq subjekto pra5ym4 perkelti jo asmens duomenys ndra automati5kai
i5trinami. Jeigu duomenq subjektas to pageidauja, turi kreiptis i duomenq valdytoj4 del teises
reikalauti iStrinti duomenis (,,teisds btti pamir5tam") igyvendinimo.

25. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisg del su
juo konkrediu atveju susijusiq prieZasdiq bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenq valdytojas
tvarkytq jo asmens duomenis.

26. Apie duomenq subjekto teisg nesutikti su asmens duomenq tvarkymu Duomenq
valdyojas informuoja viesai skelbiamoje Mokyklos privatumo politikoje, Siose Taisyklese,
Mokiniq asmens duomenq tvarkymo taisyklese.

27. Duomenq subjeklui iSrei5kus 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 interesus, teises ir



laisves, arba jeigu asmens duomenys yra reikalingi pareik5ti, vykdyti ar apginti teisinius
reikalavimus.

VII. PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTO TEISES PATEIKIIIIAS

28. Duomenq subjektas del savo teisiq igyvendinimo i Duomenq valdytojq gali
kreiptis raStu, valstybine kalba elektroniniu pa5tu adresu info@elvyrava.lt , iteikiant pra5ymq
asmeni5kai arba pa5tu adresu Labtinq k. 4, Kukediq sen., Kelmes rajonas.

29. Duomenq subjektas su savo pra5ymu Duomenq valdl'tojui taip pat pateikia
asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. To nepadarius, duomenq subjekto teises nera

igyvendinamos. Si nuostata netaikoma, jeigu duomenq subjektas kreipiasi del informavirno apie
asmens duomenq tvarkym4 pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. Duomenq subjektas savo
pra5yme turi nurodyti pageidaujam4 bendravimo bUd4.

30. PraSymas igyvendinti duomenq subjekto teises turi buti iskaitomas, asmens
pasiraSytas, jame turi bfti nurodyi duomenq subjekto vardas, pavarde, adresas ir kontaktiniai
duomenys ry5iui palaikyi ar kuriais pageidaujama gauti atsakymE del duomenq subjekto teisiq
igyvendinimo.

3 1. Savo teises duomenq subjektas gali igyvendinti pats arba per atstov4.
32. Asmens atstovas praSyme turi nurodyti savo vardq, pavardg, adres4 ir kontaktinius

duomenis rySiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakym4, taip pat
atstovaujamo asmens vard4, pavardg, gimimo dat4,rcikalingus duomenq subjekto identifikavimui,
bei pateikti atstovavimqpatvirtinarfii dokument4 ar jo koprje.

33. Esant abejoniq del duomenq subjekto tapatybes, duomenq valdytojas pra5o
papildomo s informacij os, reikalingo s j a isitikinti.

34. Visais klausimais, susijusiais su duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymu ir
naudojimusi savo teisdmis, duomenq subjektas turi teisg kreiptis ir i duomenq apsaugos pareig[n4
Siekiant uZtikrinti konfidencialum4, kreipiantis i duomenq apsaugos pareigun4 pa5tu, ant voko
uZraSoma, kad korespondencija skirta duomenq apsaugos pareigunui.

VIII. PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENU SUBJEKTO TEISES
NAGRINEJIMAS

35. Gavus duomenq subjekto praSym4, ne veliau kaip per vien4 menesi nuo pra5ymo
gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokiq veiksmq buvo imtasi pagal gautq pra5ym4.
Jeigu bus veluojama pateikti informacij4, per nurodyt4 termin4 duomenq subjektas informuojamas
apie tai, nurodant velavimo prieZastis ir apie galimybg pateikti skund4 Valstybinei duomenq
apsaugos inspekcijai.

36. Jeigu praSymas pateiktas nesilaikant Siose Taisyklese nustatytos tvarkos ir
reikalavimq, jis nenagrinejamas, ir nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienq termin4
duomenq subjektas apie tai informuojamas nurodant prieZastis.

37. Jeigu praSymo nagrinejimo metu nustatoma, jog duomenq subjekto teises yra
apribotos Reglamento 23 straipsnio I dalyje numatytais pagrindais, duomenq subjektas apie tai
informuojamas.

38. Informacija pagal duomenq subjekto praSym4 del jo teisiq igyvendinimo
pateikiama valstybine kalba.

39. Visi veiksmai pagal duomenq subjekto pra5ymus igyvendinti duomenq subjekto
teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

40. Duomenq valdytojas igyvendindamas duomenq subjekto teises, uZtikrina, kad
nebutq paleista kitq asmenq teise i privataus gyvenimo neliediamum4.



IX. ASMENS DUOMENU SAUGUMO UZTIKRINIMO PRIEMONES

4I. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo igyvendinamos Siose Taisyklese
nurodomos technines, fizines ir otganizacinds asmens duomenq saugumo priemones.

42. Mokykloje uZtikrinamas tinkamas technines irangos iSdestymas ir prieZiDra,
informaciniq sistemq prieLiira, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo uZtikrinimas ir
kitos informaciniq technologijq priemones. UZ Siq priemoniq igyvendinim4 ir prieLiur4 atsako
direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

43. Mokykloje uZtikrinamas grieLtas prie5gaisrines apsaugos tarnybos nustatytq
normq laiklmrasis. UZ priemones igyvendinim4 ir prieLiurq atsako direktoriaus isakymu paskirtas
atsakingas asmuo.

44. Mokykloje uZtikrinamas tinkamas darbo organizavimas ir kitos administracines
priemones. UZ priemonds igyvendinim4 ir prieZilr4 atsako direktoriaus isakymu paskirtas
atsakingas asmuo.

45. Mokykloje uZ asmens duomenq apsaug4 atsako direktoriaus isakymu paskirtas
atsakingas asmuo.

46. Sios taisykles ir kiti Mokyklos dokumentai, reglamentuojantys asmens duomenq
apsaug?, perZiurimi ir tikslinami esant poreikiui ir pasikeitus teises aktl+ nuostatoms,
reglamentuojandioms asmens duomenq tvarkym4, bet ne rediau kaip kart4 per 2 metus.

47. Darbuotojai, kurie tvarko Duomenq subjekto duomenis, turi laikytis
konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su Duomenq subjekto duomenimis susijusi4
informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami pareigas. Si pareiga i5lieka galioti perejus dirbti i
kitas pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Sis reikalavimas lgyvendinamas
darbuotoj ams pasira5ant konfidencialumo isipareigoj im4.

48. Siekiant apsaugoti asmens duomenis uZtikrinama prieigos prie asmens duomenq
apsauga, valdymas ir kontrole.

49. Darbuotojai automatiniu budu tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jiems
suteikiama prieigos teise prie atitinkamos informacines sistemos. Prieiga prie asmens duomenq gali
bil,i sutcikta l,ik tartr asrneniui, kuriam asmsns cluomenys yfa relkallngt jo flinkoi.joms vykdyti,

50. Darbuotojai su asmens duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti
jiems yra suteikta teise. Darbuotojai, vykdantys duomenq tvarkymo funkcijas, turi uZkirsti keli4
atsitiktiniam ir neteisetam duomenq tvarkSrmui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai (pvz.,
vengiant nereikalingq koprjq su Duomenq subjekto duomenimis kaupimo ir kt.). Dokumentq
kopijos, kuriose nurodomi Duomenq subjekto duomenys, turi biiti sunaikinamos tokiu budu, kad Siq
dokumentq nebiitq galima atkurti ir atpaLintijq turinio.

51. Darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi Duomenq subjektq duomenys arba i5
kuriq kompiuteriq galima pateikti i Mokyklos informacines sistemas, kuriose yra Duomenq
subjektq duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptalodLius, uZtikrinant jr+ konfidencialum4,
kurie yra unikalDs, sudaryti i5 ne maZiau kaip 8 simboliq, nenaudojant asmeninio pobudZio
informacijos, keidiami ne rediau kaip kart4 per 2 menesius, pirmojo prisijungimo metu naudotojo
privalomai keidiami. ,,Svedio" (angl. - ,,guest") tipo, t. y. neapsaugoti slaptaZodZiais, vartotojai yra
draudZiami. Siuose kompiuteriuose taip pat reikia naudoti ekrano uZskland4 su slaptaZo dZiu.

52. Darbuotojai slaptaZodZiais turi naudotis asmeniSkai ir neatskleisti jq tretiesiems
asmenims.

53. Darbuotojq kompiuteriai, kuriuose saugomos rinkmenos su Duomenq subjektq
duomenimis, negali buti laisvai prieinami i5 kitq tinklo kompiuteriq. Siq kompiuteriq antivirusine
programine iranga turi buti nuolat atnauj inama.

54. Nesant butinybes rinkmenos su Duomenq subjekto duomenimis neturi buti
dauginamos skaitmeniniu bDdu, t. y. kuriamos rinkmenq kopijos vietiniuose kompiuteriq diskuose,
neSiojamose laikmenose, nuotolinese rinkmenq talpyklose ir kt.



55. Jei asmens duomenys tvarkomi vidiniame kompiuteriniame tinkle, uZtikrinama
asmens duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo elektroniniq ry5iq priemondmis naudojant
ugniasieng;

56. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, 4r jq kopijos),
esantys iSorinese duomenq laikmenose ir elektroniniame pa5te, turi buti i5trinti nedelsiant nuo jq
panaudojimo ir (ar) perkelimo i saugojimo vietas, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas.

57. Prieigos prie asmens duomenq kontrole uZtikrinama atliekant Siuos veiksmus:
57.1. kompiuteriai, kuriuose laikomi asmens duomenys yrau7,akinti, prie jq prisijungti

gali tik tas darbuotojas, kuriam suteikt4 prisijungimo teise. Prie uZ5ifruotq asmens duomenq,
esandiq serveryje gali prisijunti tik prisijungimo teisg turintys darbuotojai;

57.2. prisijungimai, bandymai prisijungti prie asmens duomenq: prisijungimo
identifikatorius, data, laikas, trukme, jungimosi rezultatas (sekmingas, nesdkmingas), atlikti
veiksmai su asmens duomenimis yra fiksuojami kompiuteriq Zurnaluose (ang. - -logs");58. Siekiant apsaugoti asmens duomenis taikomos fizines asmens duomenq saugumo
priemones:

58.1. Patalpos, kuriose saugomi kompiuteriai, dokumentai su asmens duomenirnis, yra
rakinamos, pa5aliniai asmenys be Mokyklos darbuotojq prieZiuros ijas patekti negali;

58.2. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos)
saugomi tatn skirtose patalpose, rakinamose spintose, seifuose ar pan. Asmens duomenys
(dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) negali blti laikomi visiems prieinamoje
matomoje vietoje, kur neturintys teises asmenys nekliudomai galetq su jais susipaZinti.

5 8.3. Mokyklos] patalpose naudoj ama apsaugos signalizacij os sistema.
58.4. Mokyklos vidaus ir lauko teritorijos yra fiksuojamavaizdo stebejimo kameromis.

Lauko ir vidaus teritorijq stebejimo vaizdo kameromis beivaizdo ira5ymo, saugojimo ir naudojimo
tvarka numatyta Mokyklos vaizdo duomenq tvarkymo taisyklese.

58.5. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbq, kad atsitiktiniai asmenys neturetq
galimybes suZinoti tvarkomus asmens duomenis (pavyzdLitti, nepalikti be prieZilros dokumentq ar
kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, dokumentus ar kompiuteri su tvarkomais asmens
duomenimis laikyti taip, kad jq ar jq fragmentq negaletq perskaityti atsitiktiniai asmenys).

59. Siekiant apsaugoti asmens duomenis vykdoma kompiuterines ir programines

irangos prieZiiira:
.59,I, LlZtiklinarna korrrpiul.erinAs jrimgo5 itn$itrf git nue kenltSmingOs pregrflmines

irangos (idiegiamos ir atnauj inamos antivirusines programos) ;

59.2. UZtikrinama, kad informaciniq sistemq testavimas nebutq vykdomas su realiais
asmens duomenimis.

60. Kai sueina atitinkamq asmens duomenq saugojimo terminai arba Duomenq
valdytojo nuoZiura saugomi duomenys/ informacija tampa nebereikalinga jo veikloje, tokie
duomenys/ informacija i5trinama, visos jos kopijos sunaikinamos, o su atitinkamos informacijos/
duomenq tvarkymu susijg darbuotojai atitinkamai informuojami apie jq pareig4 i5trinti/ sunaikinti
duomenis, kuriq jiems nebereikia darbiniq funkcijq vykdymui.

X. ASMENS DUOMENU SAUGUMq PAZEIDIMU VALDYMO IR REAGAVIMO I
SIUOS PAZEIDIMUS TVARKA

6I. Duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie
asmens duomenq teisg, pastebejg duomenq saugumo paZeidimus ar bet koki4 itartin4 situacij4
(veiksmus ar neveikim4, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens duomenq saugumui), turi
imtis priemoniq tokiai situacijai iSvengti ir apie tai informuoti Duomenq valdytojo vadov4,
duomenq apsaugos pareigun4 ar kit4 paskirt4 atsaking4 asmeni.

62. fvertinus duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio
laipsni, ialq ir padarinius, kiekvienu konkrediu atveju Mokyklos vadovas priima sprendimus del
priemoniq, reikiamq duomenq apsaugos paZeidimui irjo padariniams pa5alinti.
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63. Prireikus, Mokyklos vadovas, duomenq apsaugos pareiglnas ar kitas paskirtas
atsakingas asmuo imasi pareigos uZtikrinti, kad apie duomenq/ informacijos saugumo paZcidimus
b[tq praneSta (ne veliau kaip per 72 val. nuo suZinojimo apie paLeidim4) Asmens dr-romerrq
apsaugos inspekcijai irlar teisesaugos institucijoms ir susijusiems asmenims, laikantis Reglatmento,
ADTAI ir kitq teises aktq reikalavimq.

XI. ASMENS DUOMENV TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

64. Jokie asmens duomenys negali btti siundiami, perduodami arba bet kokiu kitu
bldu pateikiami tretiesiems, su Duomenq valdytoju nesusijusiems, asmenims, nebent tai yra bltina
darbuotojo darbo funkcijoms irykdyti ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga darbo funkcijq
vykdymui.

65. Duomenq teikimas tretiesiems asmenims galimas tik Siais atvejais:
65.1. Neigaliotq trediqjq asmenq elektroninius ar kitokia forma (i5skyrus telefonu)

pateiktus pra5ymus suteikti jiems informacij4 apie Duomenq subjektus turi b[ti atsakoma tik jeigu
ra5ltiniame pra5yme yra nurodytas Duomenq subjekto duomenq naudojimo tikslas, tinkamas
teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti Duomenq subjektq duomenq apimtis.

66. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenq subjekto asmens
duomenys gali bffi suteikti teismui, prokuraturai, ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms
institucijoms, kurioms teisini pagrind4 reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos
Respublikos istatymai.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

67. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyi asmens duomenis arba eidami savo
pareigas juos suZino, privalo laikytis Siq Taisykliq, kitq Mokyklos vidiniq dokumentq nuostatq,
reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4, konfidencialumo ir saugumo reikalavimq,
Reglamento, ADTA| ir kitq teises aktq reikalavimq. Darbuotojai paZeidg auk5diau nurodytq teises
aktq reikalavimus atsako teises aktq nustatyta tvarka.

68. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasira5ytinai. Priemus
nauj4 darbuotoj4, jis su Taisyklemis privalo buti supaZindintas pirm4l4 jo darbo dien1. IJL
supaZindinim4 su Taisyklemis atsakingas Mokyklos direktorius arbajo igaliotas asmuo.

69. Mokyklos uZtikrina darbuotojq mokymus ir galimybg kelti kvalifikacijq asmens
duomenq apsaugos srityj e.

70. UZ Taisykliq nuostatq laikymosi prieliur1 ir jose reglamentuotq nuostatq
vykdymo kontrolg atsakingas duomenq apsaugos pareigunas ar kitas Mokyklos direktoriaus
isakymu paskirtas atsakingas asmuo, ivertings Taisykliq taikymo praktik4, esant poreikiui,
inicijuoj a Taisykliq atnauj inim4.
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Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos asmens duomenq tvarkyrno taisykliq
I Priedas

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS ASMENS DUO MENU
SARASAS VIDAUS ADMINISTRAVIMO TIKSLU

Teisinis pagrindas Tvarkomi asmens duomenys

Kelmes
rajono
Elvyravos
pagrindines
mokyklos
esami ir buvq
darbuotojai

LR Darbo
kodeksas, LR

Svietimo jstatymas

ir kiti istaigos kaip

darbdavio
pareigas bei darbo
teisinius santykius
reglamentuojantys
teis6s aktai, darbo
sutartis

Mokyklos esamq ir buvusiq
darbuotojq asmens duomenys:
vardas, pavarde, asmens kodas,
gimimo data, asmens socialinio
draudimo numeris, pilietybe,
adresas, telefono numeris,
elektroninio paSto adresas,

darboviet6s adresas, pa reigos,
duomenys apie priemimq
(perkelimq) j pareigas, atleidimq
i5 pareigq, duomenys apie
atostogas, duomenys apie darbo
uimokestj, iSeitines iSmokas,

kompensacijas, paSa lpas, banko
sqskaitq numeriai, informacija
apie dirbtq darbo laikq,
informacija apie skatinimus ir
nuobaudas, informacija apie
atliktus darbus ir uiduotis,
gyvenimo apraSymas, d uomenys
apie i5silavinimq, diplomo kopija,
duomenys apie mokymus,
kualr I rk ar.,r;r.rr U lrrtirtU l,r.rpllrrl,
paso arba asmens tapatybes
korteles numeris, i5davimo data,
dokumentq iSdavusi istaiga,
vairuotojo paZymejimo numeris
(kopUa), pasin6s nuotraukos,
Seimynine paddtis, nepilnamediq
vaikq gimimo liudijimq kopijos,
sa ntuokos, m irties (mirus

darbuotojui arba jo
a rtim iesiems) i5ra5ai, darbuotojo
teistumo (neteistumo) paiyma,
bei kiti asmens duomenys,
kuriuos ipareigoja tva rkyti
Lietuvos Respublikos jstatymai ir
kiti teises aktai.

Valstybinio
socialinio
draudimo
fondo valdyba

Valstybine
mokesdiq
inspekcija prie
Lietuvos
Respublikos
fi na nsq

ministerijos

Saugojirno
termina i yra

numatyti 2OLt m.

kovo 9 Lietuvos
vyriausiojo
archyva ro jsakyme

Nr. V-1O0,,Del
Bendrqj q

dokumentq
saugojimo terminq
rodykles
patvirtinimo":



Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos asmens duomenq tvarkymo taisyklirl
2 Priedas

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS ASMENS DUOMENV
SARASAS DARBUOTOJU ATRANKOS VYKDYMO TTKSLU

Duomenq
subjektq grup6

Teisinis
pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys Duomentl
gav6jai ir gav6jq

srup6s

Duomenq
saugojimo
terminas

Pra ktika ntai,
kandidatai
pageidaujantys
jsiKelmes
rajono
Elvyravos
pagrindines
mokyklos
darbinti

Duomenq
subjekto
sutikimas,
Praktinio
mokymo
sutartis

Praktikantq, kandidatq
pageidaujandiq isidarbinti Kelmes
rajono Elvyravos pagrindines
mokyklos asmens duomenys:
vardas, pavard6, asmens kodas,
asmens tapatybes korteles (paso)

numeris, gyvena mosios vietos
adresas, gimimo data, amiius,
telefono numeris, elektroninio
paSto adresas, gyvenimo

apraiymas, duomenys apie
iSsilavinimq ir kvalifikacijq, darbo
patirtj.

Informacija
kitiems gavejams

neperduodama

1- (vieneri)metai
nuo sutikimo
gavimo, praktinio
mokymo sutartis
saugorna 3 metus
po suta rties
pasibaigimo



Duomenq
subjektq grup6

Teisinis
pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys Duomenq gav6jai
ir gav€j11 grup6s

Duomemq
saugojirno
terminas

Kelmes
rajono
Elvyravos
pagrindines
mokyklos
esami
darbuotojai

Darbuotojo
sutikimas

Kelmes rajono Elvyravos
pagrindines mokyklos
darbuotojq asmens duomenys:
asmeninis telefono numeris,
asmeninis elektroninis paStas.

Informacija
kitiems gavdjams

neperduodama

lkidarbo santykiq
su Kelrn6s rajono
Elvyravos
pagrind.ines
mokyklos
pabaigos, iSskyrus
jeiSie duomenys
pateikti
darbuotojo
asmens byloje - 10
metq pasibaigus
tarnybos darbo
santvkia ms

Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos asmens duomenq tvarkyrno taisykliq
3 Priedas

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS ASMENS DUO}IENU
SARASAS TINKAMOS KOMTTNIKACIJOS

SU DARBUOTOJAIS NE DARBO METU PALAIKYMO TIKSLU



Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos asmens duomenq tvarkyrno taisyklirl
4 Priedas

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS ASMENS DUO MENU
SARASAS BENDRUOMENES IR VISUOMENES TNFORMAVIMO KELMES RAJONO
ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS VEIKLA IR BENDRUOMENES NARIU

PASIEKIMUS TIKSLU

I

Duomenq
subjekttl grup6

Teisinis
pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys Duomenq
gav6jai ir gav6jq
grupds

Duomenq
saugojimo
terminas

Kelmes rajono
Elvyravos
pagrindines
mokyklos
bendruomenes
nariai

Duomenq
subjekto
sutikimas

Bendruomen6s nariq asmens

duomenys: darbuotojq, mokiniq, jq
tevq, kitq bendruomen6s nariq
asmens duomenys: vardas,
pavard6, kUrybiniai darbai,
informacija apie pasiekimus,

da lyvavimq renginiuose, nuotrauka,
vaizdo mediiaga, kurioje
uZfiksuotas Duomenq subjektas

Sie duomenys,
esant Duomenq
subjekto
sutikimui, gali
b[ti skelbiami
Kelmes rajono
Elvyravos
pagrindines
mokyklos
internetiniame
puslapyje,
socialinio tinklo
paskyroje,
skelbimu lentoie



Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos asmens duomenq tvarkyrno taisykliq
6 Priedas

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS ASMENS DUOMENU
SARASAS SVEdIU, APSILANKIUSIU KELMES RAJoNo ELVY IAvoS PAGRINDINTS

MOKYKLOS, REGISTRACIJOS TIKSLU

Duomenq
subjektq grupd

Teisinis
pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys Duomenq gav6jai
ir gav6jrtr grupds

Duomenq
saugojimo
terminas

Kelmes
rajono
Elvyravos
pagrindines
mokyklos
svediai

Apsilankiusio
asmens
sutikimas

Kelmes rajono Elvyravos
pagrindines mokyklos svediq

asmens duomenys, kuriuos
pateikia patys svediai: vardas,
pavarde, darboviete

Informacija
kitiems gav6jams

neperduodama

1(vieneri) metai
nuo paskutinio

iraSo Zurnale



Kelmes rajono Elvyravos pagrindines mokyklos asmens duomenq tvarkyrno taisykliq
7 Priedas

KELMES RAJONO ELVYRAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS SKUNDU, PRAS YMU IR
PRANESIMU NAGRINEJIMO IR RASTVEDYBOS TIKSLU

Duomenq
subjektq
grup6

Teisinis
pagrindas

Tvarkomi asmens duomenys Duomenq
gavdjai ir gav6jtl
grupds

Duomenq
saugojirno
terminas

Kelmes
rajono
Elvyravos
pagrindines
mokyklos
skundq,
pra5ymq ir
praneiimq
pateikq
asmenys

LR Svietimo
jstatymas ir kiti
teises aktai,
jpareigojantys
jstaigq

nagrineti
skundus,
praSymus ir
prane5imus

Kelmes raj ono Elvyravos
pagrindines mokyklos skund4,
pra5ym4 ir prane5im4
pateikusiq asmenl+ duomenys:
vardas, pavarde, gimimo data,
asmens kodas, adresas,

telefono numeris, elektroninio
pa5to adresas, skunde, praSyme
ar prane5ime nurodyta
informacija, skundo, pra5ymo
ar prane5imo nagrinejimo
r ezultatas, i stai go s ats akymo
data ir numeris, skundo,
pra5ymo ar praneSimo,
nagrinejimo metu gauta
informaciia.

teismui,
prokuratiirai,
ikiteisminio
tyrimo

istaigoms bei
kitoms
institucijoms,
turindioms
teisinipagrind4
nagrineti
skunde,
pra5yme ir
prane5ime
nurodyt4
klausim4

5 (meta i) nuo
skundo ir
praneSirno

i5nagrinejimo


