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VILNIAUS PATAISOS NAMV
ASMENS DUOMENV TVARKYMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Asmens duomenq tvarkymo Vilniaus pataisos namuose tvarkos apraSas (toliau Apra5as)
reglamentuoja astnens duomenq, kuriuos tvarko duomenq valdytojas Vilniaus pataisos namai
(toliau - Vilniaus PN), juridinio asmens kodas 188721211, buveines adresas Rasq g. g, LT-11350
Vilnius, tvarkym4, uZtikrinant 2016 m, balandZio 27 d., Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) 20i61679 del fiziniq asmeru+ apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tot iq
Iuo*.rr.'
judejimo, kuriuo naikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas)
(toliau - Reglamentas (ES) 20161679), Lietuvos Respublikos asmens duomenq ieisines apsaugos
istatymo (toliau - ADTAD ir kitq teises aktq, nustatandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsau-g4,
laikym4si ir igyvendinim4.
2. ApraSo nuostatos negali plesti ar siaurinti ADTAI ir Reglamento (ES) 20161679 taikymo srities
bei prie5tarauti ADTA{ ir Reglamente (ES) 20161679 nustatytiems asmens duomenq tvarkymo
reikalavimams ir kitiems asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems teises aktams.
3. ApraSo paskirtis - numatyti pagrindinius asmens duomenq tvarkymo principus, tikslus, apimti;
reglamentuoti asmens duomenq tvarkomq automatiniu ir neautomatiniu bgdu, bei vaizdo stebejimo
priemonemis apimtis ir tvark4; nustatyti duomenq subjekto teisiq
igyvendinimo bei duomenrl
saugos teisines, technines ir organrzacines priemones; nustatyti asmens duomenq saugojimo bei
sugadintq ir netinkamq naudoti dokumentq projektq naikinimo tvarkq; nustatyti reikalavimus
asmenims, tvarkantiems asmens duomenis.
4. Apra5u privalo vadovautis visi Vilniaus PN darbuotojai, praktik4 atliekantys studentai ir kitais
pagrindais atliekantys funkcijas ar r,ykdantys veikl4 asmenys, kurie tvarko Vilniaus PN esandius
asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino.
5. Vilniaus PN darbuotojai asmens duomenis tvarko vykdydami strukt[riniq padaliniq nuostatuose
ir pareigybiq apra5ymuose nustatytas funkcijas priskirtos veiklos srityje ir ne didesniu mastu nei
Apra5e nustatyta pagal asmens duomenq tvarkymo tikslus.
6' Jei Vilniaus PN tvarkoma informacija turi bflti skelbiama internete ir joje yra vie5ai neskelbtinq
asmens duomenq, parengiama viesai skelbtina teksto versija, i5 kurios visi vieSai neskelbtini
duomenys paSalinami.

7. Apra5as netaikomas teisiniams santykiams, kuriems taikomas Asmens duomenq, tvarkomq
siekiant nusikalstamri veikq prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudLiamojo persekiojimo uZ jas,
bausmiq vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslq, teisines upra,rgor
istatymas.

II SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS
Antropometriniai duomenys - zmogaus kflno ismatavimai ir proporcijos.
- bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe nustatyta arba kurio
tapatybg galima nustatyti (duomenq subjekt4). Fizinis asmuo, kurio tapatybg galima nustatyti, yra
asmuo, kurio tapat'ybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti visq pirma pagal identifikatoiirl,
8.

9. Asmens duomenys

pavyzdliul vardq ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis ir interneto
identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizinds, fiziologines, genetines, psichinds,
ekonomines, kultr"irines ar socialines tapatybes poZymius.
I0. Asmens duomenry saugumo paLeidima,s - saugurno paZeidimas, del kurio neatsargiai arba
neteisetai sunaikitrami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskleidZiami persiqsti, saug6rni arba
kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga.
7I ' Biometriniai duomenys - konkretfis poZymiai , pagal kuriuos galima nustatyti unikalias
Zmogaus savybes, tokias kaip pir5to atspaudas, akies rainele, balsas, kuriais remiantis
salime
patvirtinti Zmo gau s tapatybg.
12, Duomenry flpsaugos pareigfrn&s - asmuo, kuris infonnuoja duomenq valdytoj
4 arba duomenq
tvarkytoj4 ir duorrrenis tvarkandius darbuotojus apie jq prievoles, stebi, kaip laikomasi ES Bendrojo
duomenq apsaugos reglamento, kitq ES arba nacionalines duomenq apsaugos nuostatq ir duomenq
valdytojo arba duomenq tvarkytojo politikos asmens duomenq upru,tgor, atlieka kontaktinio
asmens funkcijas prieZiuros institucijai kreipiantis su duomenq tvarkymu susijusiais klausimais.
13, Duomenry gavdias - fizinis arba juridinis asmuo, valstybes institucija, agent[ra ar kita
istaiga,
kuriai atskleidZianni asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis, ar ne. Valstybes institucijis,
kurios pagal Eurropos Sqiungos valstybes nards teises aktus gali gauti asmens duominis
vykdydamos konkretq tyimq, nelaikomos duomenq gavejomis; tvarkydimos tuos duomenis tos
valstybes institucijos laikosi duomenq tvarkymo tikslus atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq.
14. Duomenry naudotoias - duomenq valdytojo administracijos padaliniai, kurie turi teisg naudoti
asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti rr yta ivardyti Siame Apra5e. Jei toliau tekste
duomenq naudotojams keliami konkretus reikalavimai del asmens duomenq apsaugos veiksmq, tai
-darbuotojas,
duomenq naudotojas suprantamas kaip konkretus administracijos padalinio
kuriam
suteikta teise naudoti asmens duomenis vykdant pareigybes apra5yme i5vardytas funkcijas.
15. Duomenry sub"iekta,s - asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi Vilniaus pN.
16. Duomenry tvarkymas - bet kokia autornatinemis arba neautomatinemis priemonemis su asmens
duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq seka, pavyzdhiui,
rinkimas, ira5ymas, ruSiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, i5gavimas,
susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu budu sudarant galimybg jais
naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, i5trynimas'arba
sunaikinimas.
I7. Duomenry tvurkymas automatiniu bildu - duomenq tvarkymo veiksmai, visiSkai ar iS dalies
atliekami automatinemis priemonemis.

18. Duomenq tvarkymas neautomatiniu bfrdu duomenq tvarkymo veiksmai, atliekami
mechaninemis priemonemis.
19. Duomenry valdytojas - vilniaus PN. Duomenq valdytojas turi iias teises:
19.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius Duomenq tvarkym4;
19.2. sprgsti del tvarkomq Asmens duomenq teikimo;
19.3. paskirti uZ Asmens duomenq apsaug4 atsaking4 asmeni;
19,4. igalioti duomenq tvarkytojus tvarkyti Asmens duomenis;
19.5. sudaryti sutartis su paslaugq teikeju del Duomenrl tvarkymo
irangos prieZifiros;
19.6. tvarkyti Asmens duomenis.
Duomenq valdytojas turi iias pareigas:
19.7' uZtikrinti ADTAI ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose asmes duomenq
tvarkymE, nustatytq Asmens duomenq tvarkymq laikym4si;
19.8. igyvendinti Duomenq subjekto teises ADTAI ir Siame Apra5e nustatyta tvarka;
19.9. uLttkrinti Asmens duomenq saugum4, igyvendinant tinkamas organizacines ir technines
Asmens duomenq saugumo priemones.
19'10. rykdyti stebesen4 ir kontrolg, kad bttq laikomasi Bendqjq reikalavimq organizacinemis
ir techninemis saugumo priemonemis;
19.1 1. kontroliuoti patekim4 i patalpas, kuriose saugomi dokumentai ir jq archyvai;
19,12' uZtikrinti Bendnlq reikalavimq techninemis ir organizacinemis priemonemis laikym4si.

valdytojas atl ieka Sias funkcij as:
19.13. nustato JDuomenq tvarkymo tiksl4 ir apimti;

Duomenr-1
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.I 4. organrzvoja Duomenq tvarkym4;

ir organrzacines Duornenq tvarkymo problemas ir priima
sprendimus, reikallingus tinkama Duomenq tvarkymui uZtikrinti;
19.16. vykdo kitas funkcijas, reikalingas igyvendinti ApraSo 19.1 W,IZ punktuose nurodytas
Duomenq valdytojo teises ir pareigas.
19'15. analintoja technologines

20. Kompetentin,ga

institucija

valstybes institucija, igaliota vykdyti nusikalstamq veikq
prevencij4, tynmq, atskleidim4 arbaudtiam4jipersekiojrmqul,jas arba bausmiq vykdym4,
iskaitant
apsaugos nuo gresmiq visuomenes saugumui uZtikrinima ir jr+ prevencij4, arba bet kokia kita
istaiga
arba subjektas, kuriems pagal Europos Sqjungos valstybei trur.r i.ir.s aktus pavesta attik'ti
vie5osios valdZior; funkcijas ir naudotis viesaisiais igaliojimais nusikalstamq veikq prevencijos,
tyrimo, atskleidimLo ar baudLiamojo persekiojimo ui. jas arba bausmiq vykdymo, taip pat apsaugos
nuo gresmiq visuomends saugumui ir jq prevencijos tikslais. Kompetentinga instituc jja taip"pat
laikoma Lietuvos Respublikos valstybes institucija, kuri tvarko asmens duomenis nacionalinio
saugumo ar gynybos tikslais.
21. Sveikatos duomenys - asmens duomenys, susijg su fizine ar psichine finnio asmens sveikata,
iskaitant duomenis apie sveikatos prieZiflros paslaugq teikim4, atskleidZiantys informacij4 apie to
fizinio asmens sveikatos buklg.
22' Vaizdo stebdjimas - varzdo duomenq, susijusiq su fiziniu asmeniu (toliau
-Yaizdo duomenys),
tvarkymas naudojant automatines vaizdo stebejimo priemones (vaizdo kameras, vazdo
registratorius ir pan.), nepaisant to, ar Sie duomenys yra i5saugomi laikmenoje.
23. Kitos Aprase vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, nustatytas ADTAI.
24, Apra1as parengtas vadovaujantis ADTAI, ES Bendruoju duomenq apsaugos reglamentu,
Lietuvos Respublikos asmens duomenq, tvarkomq nusikalstamr4 veikq prevencijor, ty.i-o,
atskleidimo arbaudLiamojo persekiojimo uZ jas, bausmiq vykdymo arba nacionalinio-saugumo ar
gynybos tikslais, teisines apsaugos istatymu, kitais teises aktais, reglamentuojandiais asmens
duomenq apsaug4 bei teisg rinkti asmens duomenis.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI
25. Vilniaus PN dlarbuotojai, r,ykdydami pareigybes apraSyme isvardytas funkcijas ir tvarkydami
asmens duomenis, privalo laikytis siq asmens duomenq tvarkymo principq:
25'1. asmens duomenys renkami Apra5o IV skyriuje apibreZtais ir teisetais tikslais bei tvarkomi
su Sias tikslais suderintais bfidais;
25'2. renkant ir: tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principq,
nereikalaujama i5 duomenq subjektq pateikti tq duomenq, kurie n"ru t"ikatingi. fertet<tiniai
duomenys nekaupiami ir netvarkomi.
25.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
25,4' asmens duomenys turi b[ti tikslfis ir, jei reikia del asmens duomenrl tvarkymo, nuolat
atnaujinami' Netil<slfls ar nei5samDs duomenys turi buti istaisyi, papildyti, sunaikinti arba
sustabdytas jq tvarkymas;
25'5. asmens duomenys turi bUti tapatUs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri bltina jiems rinkti ir
toliau tvarkyti.
25.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg butq galima
nustatyti ne ilgiau rnegu to reikia tiems tikslams, del kuriq jie duomenysbuvo surinkti ir tvarkomi.
26' Asmens duomenys Vilniaus PN renkami tik teises aktq nustatytatvarka,juos gaunant:
26,I' istatymuose ir kituose teises aktuose nurodytq subjektq, turindiq pa.eigE teikti tokius
duomenis:
26,2. tiesiogiai i5 duomenq subjekto;

26'3' ofrcialiai uZklausiant reikaling4 informacijqtvarkandiq ir turindiq teisg j4 teikti subjektq ar
sutardiq bei teises aktq pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiandiq duomenq bazi,4,
registry ir informaciniq sistemq pagal duomenq teikimo sutarlis (daugkartinio asmens duomenq
rinkimo atveju);
26,4. duomenq valdytojui pateikiant pra5ym4, kuriame turi bfiti nurodytas asmens duomenq
naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir praSomq pateikti asmens duomenq
apimtis (vienkartirrio asmens duomenq rinkimo atveju);
27. Yilniaas PN darbuotojai, pagal kompetencij4 teikiantys duomenq subjektui jo reikalaujamus
duomenis uLttkrina, kad visa reikalaujama informacija bfltqpateikiama ai5kili ir suprantamai.
28. Teises aktq nuLstatytais atvejais ir tvarka Vilniaus PN gali teikti jo tvarkomus asmens duomenis
tretiesiems asmenims, kuriems asmens duomenis teikti Vilniaus PN
fpareigoja istatymai ar kiti
teisds aktar, pagal duomenq gavejo prasym4 (vienkartinio teikimo atveju) arba Vilniaus pN ir
duomenq gavejo sudaryt4 asmens duomenq teikimo sutarti (daugkartinio teikimo atveju).
29' Asmens duonlenq apsauga nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,
taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo uZtikrinama igyvendinant tinkam as organtzacines ir
technines priemones.
30' Asmens duornenq tvarkymo principq laikym4si ultil<rina Vilniaus PN direktorius, imdamasis
atitinkamq organizaciniq priemoniq (isakymai, nurodymai, rekomendacijos). Siq organi zacini4
priernoniq vykdym4 kontroliuoja Vilniaus PN administracijos padaliniq vadbvai.

IV. ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI
31. Asmens duomenq tvarkymo Vilniaus PN tikslai yra:
3 1. 1.

vidaus administravimas;

1,2. hno gi5kqjq i5tekliq valdymas;
31.3. bausmiq vykdymo kodekso nuostatq vykdymas;
31.4. asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimas;
31.5. turto ir istaigos apsauga, darbuotojq, nuteistqjq ir interesantq saugumas;
31.6. kitq teises aktq r.1'kdymas.
32. Duomenq tavrJkymo tikslams, numatytiems Apra5o 31 punkte, pasiekti yra tvarkomi Sie asmens
duomenys:
3

32.L vardas;
32.2. pavarde;
32.3. asmens kodas;
32,4. gtmtmo data;
32.5. gimimo vieta;
32.6. pilietybe;
32.7 . gyvenamc,sios vietos adresas;
3 2. 8. deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ;
32.9 . telefono/mobiliojo telefono numeris;
32.I 0. elektroninio pa5to adresas;
32.lL Seimine padetis;
32,12. sutuoktirres/sutuoktinio duomenys;
32.13. duomenys apie vaikus;
32.14. i5silavinimas/i5simokslinimas (mokyklos pavadinimas, i5simokslinimo lygis, baigimo
metai, igyta specialybe, suteikta kvalifikacij a);
32.15. mokslo laipsnis ir mokslo vardas (laipsnis/vardas, pavadinimas, mokslo sritis, diplomo
numeris, i5davimo data, institucijos, kurioje suteiktas laipsnis ar vardas, pavadinimas);
32.16. banko ir atsiskaitomosios s4skaitos duomenys;
32.17 . asmens tapatybes dokumento duomenys;
3 2 . | 8 . val stybinio so cialinio draudimo p alymejtmo duomenys
;

palymdjimo duomenys ;
32.20. asmens atvaizdas:
32.2I. duomen.ys apie privalomd4 prading karo tarnyb4;
32.22. teistumo duomenys;
32.23. sveikatos duomenys;
32.24. psichologiniq ivertinimq duomenys ;
32,25 . antropornetriniai duomenys ;
32.26. biometriniai duomenys ;
32.27 . gyvenimLo ir veiklos apra5ymas;
32.28. duomenys apie ankstesnes arba kitas darbovietes;
32.29. pokalbio su pretendentu i darbuotojo pareigas skaitmeninis garso
iraSas;
32.30. pareigos;
32.3 L automobilirl registracij os numeriai ;
32.32. duomenys apie laisves atemimo bausmes atlikim4 ir vykdym4;
32,33 . pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimo duomenys;
32.34. kitq asmenq duomenys, kuriuos nurodo nuteistieji (suimtieji);
32,35' kiti asmr:ns duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Vilniaus pN
ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai, tvarkomi vykdant vidaus administravima.
32,19 . valstybes tarnautoj o

V SKYRIUS
TVARKOMV ASMENS DUOMENU APIMTIS
33. Asmens duomenys fiksuojami

ir saugomi:

33, 1. ra5ytiniuose dokumentuose;

3.2. skaitmeni.niuose dokumentuose;
33.3 varzdo ira5uose;
33.4. Dokumentq valdymo sistemoje (DVS).
3

34. Vilniaus PN administracijos padaliniq tvarkomq dokumentq sritys nustatomos kiekvienais
metais istaigos vadovo ar ji pavaduojandio asmens patvirtintama dokumentacijos plane. Vilniaus
PN administracijos padaliniq Zinioje esantys dokumentai tvarkomi vadovaujantis Dokumentq
tvarkymo ir apskaitos taisyklemis patvirtintomis Lietuvos vyriausiojo archyvaro 20II m.liepos 4 d.
isakymu Nr. V-118 ,,Del dokumentq tvarkySmo ir apskaitos taisuykliq patvirtinimo" ir kitais teises
aktais.

35. Vilniaus PN tvarkomi tik tie asmens duomenys, kurie reikalingi uZtikrinti tinkam4 teises
aktuose numatytq reikalavimq vykdym4.
36. Vilniaus PN tvarkomrl asmens duomenq subjektq grupes:
36.1. Vilniaus P'N statutiniai pareiglnai;
36.2. Vilniaus P'N valstybes tarnautojai;
36.3. Vilniaus P'N darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis;
36.4. nuteistieji:;
36.5. i pasimatym4 su nuteistuoju atvykg asmenys;
36.6. nuteistqiq advokatai ir kiti teises aktuose numatyti atstovai;
3 6.7. konvojus .,ryzkdantys pareigDnai;
3 6. 8. ikiteismini tyrim4 atliekantys pareigtnai;
36.9, kitq valstybiniq ir privadiq istaigq darbuotojq duomenys;
36.10. asmenys, patenkantys ivaizdo stebejimo zonquLVilniaus PN teritorijos;
36'11. asmenys, besikreipiantys del informacijos telekomunikacijq priemonemis
paStu;

36'I2. Asmenys, kurie lankosi Vilniaus PN ekskursijq ir paZintiniq renginiq metu;

36.13. asmenys, vykdantys nuteistqjq mokym4, realigines apeigas
reabilitacij

o

s prierrLones.

ir elektroniniu

ir kitas socialines

ASMENS DU.MENu
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AuroMArrNru euuu

37. Asmens duomenys automatiniu b[du tvarkomi 31 punkte numatytais tikslais.
38' Asmens duomenis automatiniun br.rdu tvarko Vilniaus PN administracijos padaliniai.

39. Vilniaus PN darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi asmens -dn*.ry, arba iS kuriq
kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriuose yra saugomi asmens duomenys, privalo
naudoti slaptaZoclZius, sudarytus iS nemaZiau kaip 8 Zenklq kombinacijos su didZiosiomis,

maZosiomis raidemis ir skaitmenimis ar kitais simboliais, Siuose kompiuteriuose taip pat
turi b6ti
naudojama ekrano uZsklanda su slaptaZodZiais. SlaptaLodaiai neturi sutapti su darbuotojo
ar jo
Seimos nariq asmens duomenimis. SlaptalodLiat turi buti keidiami periodisiai ne rediau
kaip vien4
kart4 per 3 menesius , taip pat susidarius tam tikroms aplinkybems (pasikeitus darbuotojui, i5kilus
isilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenirns ir pan.).
Siuos slaptaZodZius saugo ir Lino tik darbuotojas, dirbantis su konkrediu kompiuteriu.
40. Darbuotojq kompiuteriuose esandios kompiuterinds bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys,
negali bflti prieinamos kitq kompiuteriq naudotojams.
41. Kompiuteriuose turi buti atnaujinama antivirusine programine
iranga. Vilniaus pN atsakingi

darbuotojai privalo uZtikrinti antivirusines programines irangos atnaujinim4

kompiuterizuotose darbo vietose ne rediau kaip 1 (vien4) kart4 per ketvirti.

visose

VII SKYRIUS
ASMENS DUOMENV TVARKYMAS NEAUTOMATINIU BUDU
42. Asmens duomenys neautomatiniu budu tvarkomi 31 punkte numatytais tikslais.
43' Asmens duomenis neautomatiniu btdu tvarko visi Vilniaus PN administracijos padaliniai.
44. Asmens duomenys yra saugomi administracijos padaliniq bylose, asmens bylose, asmens
korlelese, asmens sveikatos istorijose ir kituose veiklos dokumentuose.
45. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq, negali bUti laikomi visiems prieinamoje, matomoje
vietoje.
46. Archyviniam saugojimui perduotos Vilniaus PN bylos saugomos Vilniaus PN atrchyve. Sie
duomenys tretiesiems asmenims susipaZinti teikiami tik tais atvejais, kai tai,leid1ia
istatymai ir kiti
teises aktai.

VIII SKYRIUS
YAIZDO STEBEJIMAS
47, Ytlniaus PN yra r,ykdomas vaizdo stebejimas. Yaizdo stebejimas vykdomas patalpose, visoje
teritorijoje ir aplinl< j4 31 punkte numatytais tikslais.
48. Yaizdo stebejimas vykdomas siekiant uZtikrinti Vilniaus PN pastatq, juose esandio valstybes
turto apsaug4, iejimo i pastatus bei i5ejimo i5 jr1, fvaZiuojandiq i Vilniaus pataisos namrl terittrij4
bei iSvaZiuojandiq i5 jos transporlo priemoniq, iveZamq (i5veZamq) kroviniq kontrolg, nuolating
-kuriq
nuteistqiq prieliur| ir istaigos apsaug4, darbuotojq saugum4 ir objektyvq situacijq,
metu
nuteistieji ner,ykdo teisetq pareigunq nurodymq ar atlieka kitus neteisetus veiks-nr fikrurrim4 bei
vadovaudamasis Laisves atemimo vietq apsaugos ir prieZiDros instrukcijo s 6 ir I49 punktais.
49. Yaizdo duomenq apsaugE uZtikrina Vilniaus PN direktoriaus lsakymu piskirti atsakingi
darbuotojai.
50. Vaizdo duomenis tvarko duomenq valdytojo igaiioti asmenys Vilniaus pN direktoriaus
pavaduotojai, Saugumo valdyrno bei Kriminalines Zvalgybos skyriq pareig[nai. Personalo skyriaus
r,yresnysis specialistas, esant tarnybiniam b[tinumui, gali perZi1reti iaizdo, garso
iraSymo ir
stebejimo sistemos ira5us.

51. Kitq teisesaugos institucijq pareig[narns perZi[retivaizdo, garso
iraSymo ir stebejimo sistemos
ira5us galima tik gavus atskir4 Vilniaus pN direktoriaus leidim4,
52. Yarzdo, garso ira5ymo ir stebejimo sistemos ira5q kopijas, kitoms tarnyboms teikiamos teises
aktq nustatyta tvarka.
53. Asmenys, patenkantys Vilniaus pN patalpas ar teritorij4, yra informuojami apie vaizdo
stebejimq.
54. Yaizdo stebejimo duomenys, kuriuose yra kaupiami asmens duomenys, negali bfrti prieinami
tretiesiems asrneruims ir turi briti apsaugoti nuo galimybes juos skleisti.

i

IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO ORGANIZACINES IR TECHNINES PRIEMONES
55. Vilniaus PN taLiko Sias asmens duomenq tvarkymo organizacines priemones:
55.1. darbuotojai supaZindinti su asmens duomenq tvarkymo apra$u pasirasytinai;

55.2. paskirtas duomenq apsaugos pareig[nas, kuris yra atsakingas uZ asmens duomenq
tvarkymo kontrolqr ir teises aktq vykdym4;
55.3' paskirtas darbuotojas, atsakingas uZ tinkam4 kompiuteriniq sistemq pnehinrqir kontrolg;
55.4. nustatytavuzdo stebejimo ir vaizdo duomeng naudojimo tvarka.
56. vilniaus PN taiko Sias asmens duomenq tvarkymo technines priemones:
56.1. valzdo stebejimo sistema;
56.2. mobiliosios vaizdo registravimo ir gars4 fiksuojandios priemones;
56.3. dokumentq valdymo sistemos;
56.4. programines irangos, informacines sistemos ir jq registrai;
56,5, kompiuterizuotq darbo vietq atnaujinimas ir prieZiura.
X SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISES IR PRASYMO DEL.DUoMENU SUBJEKT9 TEISIq
IGYVENDINIMO NAGRINEJIMAS
57. Duomenq subjektai turi Sias teises, itvirtintas Reglamente (ES) 20161679:
57.1. teisg Linoli (biiti informuotam) apie savo asmens duomenq tvarkym4 Vilniaus pN;
57 .2. teisg susitrraZinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

57.3. teisg reikalauti iStaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, i5skyrus
saugojim4, savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaitant
Reglamento (ES) 20161679, ADTAI ir kitq istatymq nuostatq;
57.4. teisg reikalauti i5trinti (,,teise brlti pamir5tam") savo asmens duomenis, jei tai galima
pagristi viena i5 Reglamento (ES) 20161679 17 str. 1 d. nurodytq prieZasdirl;
57.5. teisg apriboti savo asmens duomenq tvarkym4, kai taikomas bent vienas i5 Reglamento
(ES) 2016/679 18 str. 1 d. nurodytq atvejq;
57.6, teisg i duomenq perkelim4, kai asmens duomenys tvarkomi asmeniui sutikus pagal
Reglamento (ES) 20161679 6 straipsnio 1 dalies ,,a" punkt4 wba 9 straipsnio 2 dalies
,,a,, punkt4
arba sutarlimi pag;al 6 straipsnio 1 dalies ,,b" punkt4 ir duomenys yra tvarkomi automatinemis
priemonemis;

57.7. teisg nesutikti, kad bDtq tvarkomi jq asmens duomenys, kai jie yra tvarkomr pagal
Reglamento (ES) 20161679 6 straipsnio 1 dalies ,,f' punkt4, i5skyrus atvejus, kai duomenq
valdytojas irodo, kad duomenys tvarkomi del itikinamq teisetq prieZasdiq, kurios yra vir5esnes uZ
duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareik5ti, r,ykdyti ar apginti teisinius
reikalavimus.
57.8. ApraSo 57.1. papunktyje numatyta duomenq subjektq teise igyvendinama informacij4
duomenq subjektams apie jq asmens duomenq tvarkym4 pateikiant: Vilniaus pN intemeio

svetaineje http://rvww.kaldep,ltlltlvilniauspn; irengiant informacinio pobfidZio lenteles apie vaizdo
stebejim4 VilniauLs PN teritorijoje; bendravimo su duomenq subjektu metu tokiu bddu, kokiu
duomenq subjektas kreipiasi Vilniaus PN, i5skyrus atvejus, kai duomenq subjektas toki4
informacij4 jau tuni arba kai istatymai ir kiti teises aktai apibreZia tokiq duomenq iinki-o ir teikimo
tv arkq bei duomerrq gavejus.
58. Duomenq subjektai, siekdami igyvendinti savo teises, numatytas Apra5o 57,2. 57.j.
papunkdiuose, tud Vilniaus PN asmeni5kai, pa5tu ar elektroninir+
rySi.r+ priemonemis pateikti
raSytini pra5ym4 (toliau - Pra5ymas).
59' Pra5y,mas turi b[ti iskaitomas, duomenq subjekto pasirasytas, jame turi b1ti nurodytas duornenq
subjekto vardas ('rrardai), pavarde (pavardes); asmens kodas, o jei asmuo kodo neturi, gimimo
data ar kiti poZymiai,leidLiantys identifikuoti t4 asmeni; gyvenamosios vietos adresas; kontaktiniai
duomenys; informacija apie tai, koki4 i5 ApraSo 57.2.
- 57.7. papunkdiuose nurodytq teisiq ir
kokios apimties duomenq subjektas pageidauja igyvendinti, bei informaciia. kokiu bdOu
p ageidauj am a gauti ats akym4.
60. Pateikdamas Pra5ym4, duomenq subjektas privalo patvirtinti savo tapatybg:
60'1. kai pra5ymas teikiamas tiesiogiai atvykus iVilniaus PN pateikiant galiojanti asmens
tapatybg patvirtinemti dokument4;
60.2. kai praSynas siundiamas pa5tu - pridedant notaro ar kita Lietuvos Respublikos teises aktq
nustatyta tvarka patvirtint4 pra5ym4 teikiandio asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopij4;
60'3. kai praiiymas teikiamas elektroniniq rySir+ priemonemis - pasira5ant kvalihkuotu
elektroniniu paraSu.
61. Duomenq subjektas savo teises igyvendina pats arba per atstov4.
62' Jei atstovaujarno duomenq subjekto vardu i Vilniaus PN kreipiasi duomenq subjekto atstovas,
jis savo Pra5yme turi nurodyti savo vardq (vardus), pavardg (pavardes); gyvenamosios vietos
adres4, kontaktinius duomenis ir prideti atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ar
istatymq nustatyta
tvatka patvirtint4 atstovavimo dokumento kopij4. Atstovo pateiktas Pra5ymas turi atitiktl apraSo
59-60 punktq reikalavimus.
63' Pra5ymai (skundai, prane5imai), kuriuose yra informacijos, susijusios su asmens duomenimis
(rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais
isitikinimais, naryste
profesinese sqjungose, sveikata, lytiniu gyvenimu, asmens teistumu), persiundiami nagrineti kitoms
institucijoms tik gavus asmens ra5ytini sutikim4. Vilniaus PN namai per 5 darbo dienas nuo
nurodyto pra5ymo gavimo kreipiasi i asmeni pra5ydamas per nustatytqterminqpateikti Si sutikim4.
Jeigu per nustatyt4 termin4 toks sutikimas negaunamas, pra5ym as gr41inamas asmeniui, nurodoma
gr1Linimo prieZastis.
64' Vilniaus PN duomenq subjekto pra5ymo, kuris pateiktas nesilaikant Apra5o 60-62 punktuose
nustatytq reikalavimq, nenagrineja, jeigu Vilniaus PN direktorius nenusprendlia kitaip. Apie
atsisakymo nagrineti pra5ym4 motyvus Vilniaus PN ra5tu informuoja pra5ym4 pateikusi asmeni.
65. ApraSo reikalavimus atitinkanti pra5ym4 Vilniaus PN i5nagrineja ir igyvendina duomenq
subjekto teises, i5skyrus istatymq nustatytus atvejus, kai reikia uZtikrinti:
65.1. valstybes saugum4 ar gynyb4;
65'2. vie5qj4 tvarkl, nusikalstamq veikq prevencij4, tyimq, nustatymq ar baudZiamqji
persekiojimq;
65.3. svarbius valstybds ekonominius ar finansinius interesus;
65.4. tarnybines ar profesines etikos paZeidimq prevencijQ, tyrim4 ir nustatym4;
65.5. duomenq subjekto ar kitq asmenq teisiq ir laisviq apsaugq.
66. Duomenq subjekto pra5ymas igyvendinti jo, kaip duomenq subjekto, teises Vilniaus pN
i5nagrinejamas ir atsakymas duomenq subjektui pateikiamas ne veliau kaip per 30 kalendoriniq
dienq nuo duomenq subjekto praSymo gavimo Vilniaus pN.
67' Vilniaus PN atsakym4 duomenq subjektui pateikia valstybine kalba duomenq subjekto praSyme
nurodytu bldu.
68. Vilniaus PN, atsisakydami vykdyti duomenq subjekto pra5ym4
igyvendinti jo, kaip duomeng
subjekto, teises, duomenq subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus.

i

-

69. Vilniaus PN, igyvendindami duomenq subjekto teises, uLttkina, kad nebutu paLeista asmens
duomenq subjektul ir kitq asmeru+ teise i privataus gyvenimo neliediamum4.

XI SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGOJIMAS
70. Asmens duomLenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg bttq galima nustatyti

ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ii tvarkomi.
71. Asmens duorrLenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duornenq tvarkymo tikslai. Kai asmens

jt

duomenys nebereikalilgi
tvarkymo tikslais, jie yra sunaikinami, i5skyrus tuos, kurie istatymq
nustatytais atvejais turi bflti perduoti Vilniaus pN archyvui.
12. Dokumentuose ar bylgse saugomi asmens duomenys, atsiZvelgiant dokumento ar bylos,
kuriuose Sie duornenys yra nurodyti, niSi, pagal Vilniaus PN dokumentacijos plane n trodyt4

i

tetmin4. Pasibaigus dokumento saugojimo tenninui, dokumentas sunaikinimas Lietuvos

Respublikos dokumentq ir archyvq istatymo nustatyta tvarka.
73' Yarzdo stebejrimo. sistemoje esantys vaizdo ira5ai saugomi 15 kalendoriniq dienq, o mobiliifq
vaizdo registratoriq ir gars4 fiksuojandiq priemoniq ira5ai 5 kalendorines dienas. Mobilirjq
varzdo registratoriq ir gars4 fiksuojandiq priemoniq pagalba uZfiksavus nuteistqjq ar kitq u.-"i.1
padarytus drausmes paZeidimus, Siq priemoniq iraSai saugomi Saugumo valdymo skyriuje 30
kalendoriniq dien'11, o esant reikalui (ilgesniam saugojimui) gali btti perkeliami skaitmenines
duomenq laikmenils.

-

i

74' Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai, siekdami uZkirsti

keli4
atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet
kokiam kitam neteisetam tvarkymui, privalo saugoti dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai
ir saugiai bei vengti nereikalingq kopijq darymo, o sugadintus ar netinkamus dokumentus
nedelsiant sunaikinti. Vilniaus PN dokumentq kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi
blti sunaikintos taip, kad Siq dokumentq kopijq nebutq galima atkurti ir atpahinttjq turinio.

XII SKYRIUS
SUGADINTU IR NETINKAMV DOKUMENTU PROJEKTV NAIKINIMAS
75. Vilniaus PN darbuotojai rengiantys ir tvarkantys dokumentus, kuriuose uZfiksuoti asmens
duomenys privalo uZtikrinti, kad netinkami (saugadinti) dokumentai ir jq kopijos turi bfti sunaikinti
taip, kad Siq dokurnentq nebfltq galima atkurti

tr atpaLintijq turinio.

ir

76. Netinkamq (sugadintq) dokurnentq projektq naikinimo budus
priemones pasirenka
darbuotojas. Darbuotojas naikindamas netinkamq (sugadintq) dokumentq projektus galf naudotis
vilniaus PN turimais dokumentg naikintuvais ir kitomis priemonemis.

XIII SKYRIUS
SPECIALIEJI ASMENS DUOMENV TVARKYMO REIKALAVIMAI
77. Yilniaus PN igyvendina Apra5o 1 priede nurodytas organizacines ir technines saugumo
priemones, skirlas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo , taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo (1 priedas).
78. Pasikeitus duomenq subjektq asmens duomenims ir duomenq subjektams apie tai ra5tu
informavus Vilniaus PN, toks duomenq subjekto raStas idedamas i bylq, o autornatinese duomenq
rinkmenose ir duomenq bazese duomenys atnaujinami, i5trinant neaktualius ir ira5ant aktualius
asmens duomenis.
79' Archyvines bylos ir elektronines bylos, keidiantis dokumentus ir bylas tvarkandiam darbuotojui
ar jo igaliojimams, perduodamos naujai priimtam ir asmens duomenis tvarkyti paskirtam
darbuotojui.

80' Popieriniai clokumentqi, kuriuose yra asrnens duomenq, saugomos rakinamose spintose,
seifuose arba patalpose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq, neturi brlti laikomi visiems
prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teises asmenys nekliudomai galetq su jais susipaZinti.
8i. Vilniaus PN interneto svetaineje ir intraneto portale turi brlti maksimaliai apribotos galimybes
vie5ai veikiandioms interleto paie5kos sistern-oms bei paieskos varikliq robotu-, kopijuoti
svetaineje esandi4 informacij4 ir maksimaliai apribota galimybe Sioms sistemoms ir robotams
surasti anksdiau s.kelbtos, bpt i5 Vilniaus PN inter,neto portalo jau pasalintos informaeijos kopijas.
Kompiuterine iranga turi b0ti apsaugota nuo kenksmingos programines
irangos (antivirusiniq
programrl idiegimas, atnaujinimas ir pan.).
XIV SKYRIUS
REIKALAVIMAI ASMENIMS, TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS
82. Prieiga prie asmens duomenq gali btti suteikta tik tam darbuotojui, kuriam asmens duomenys
yra reikalingi vyk<lyti jo funkcijas.
83. Naudojant asmens duon{enimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojui yra
suteiktos teises. Darbuotojaq, tvarkantis duomenq subjektq asmens duomenis, privalo:
83.1' laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq
Reglamente (ES) 20161679, ADTAI, Siame Aprase ir kituose teises aktuose;
83'2. laikytis konfidenciTlumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis
susijusi4 informacij4, su kuiia jis susipaZino i,ykdydamas savo funkcijas. Pareiga saugoti asmens
duomenq paslapti galioja ir perejus dirbti i kitas pareigas ar pasibaigus valstybes tamybos ar darbo
santykiams Vilniaus PN;
83'3' laikytis Apra5e nustatytq organizaciniq ir techniniq asmens duomenq saugumo priemoniq,
kad bfltq uZkirstas kelias afsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui,
atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugoti dokumentur, drro-enq
rinkmenas bei duomenq bazgse saugomus duomenis ir vengti nereikalingq kopijq darymo;
83'4' neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su
asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas tvarkyti asmens duomenq;
83.5. nedelsiant prane5ti tiesioginiam vadovui ir duomenq apsaugos pareigrlnui apie bet koki4
1tafiin1 situacij4, kuri gali kelti gresmg Vilniaus PN tvarkomq asmens duomenq saugumui;
83.6. dometis etsmens duomenq apsaugos aktualijomis ir problemomis, kelti asmens duomenu
teisines apsaugos kvalifikacilj 4;
83.7. laikytis asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose teises aktuose nustatytq
reikalavimq.

84' Asmens duornenq tvarkymo funkcijas vykdantys

ir

su Vilniaus PN tvarkomais

asmens

duomenimis galintys susipaZinti darbuotojai turi pasira5yti nustatytos formos
fsipareigojim4 saugoti
asmens duomenq iraslapti (2 priedas), kuris saugomas darbuotojo asmens byloje.
85. Darbuotojas netenka teises tvarkyti subjektq asmens duomenis, kai pasibaigia jo tarnybos ar
darbo santykiai Vilniaus PN arba kai jam pavedama vykdyti su duomenq tvarkymu nesusiiusias
funkcijas.
86. Asmens duomenq tvarkyrno keliamos rizikos vertinimo atlikimo tvark4 ir saugumo paZeidimq
valdym4, reagavimo i Siuos paZeidimus veiksmus, duomenq atsarginiq koprjq darymo, saugojimo ir
duomenq atkflrimo i5 atsargilriq duomenq koprjq tvark4 nustato Vilniaus PN informacines sistemos
duomenq saugos nuostatai ir saugos dokumentai: Vilniaus PN saugaus elektronines informacijos
tvarkymo taisykles, Vilniaus PN informacines sistemos veiklos tgstinumo valdymo planas, Vilniaus
PN informacines sistemo s n4udotojq admini stravimo taisykles.

XV SKYRIUS
PUOMENU APSAUGOS PAREIGUNAS
87. Vilniaus PN yra paskir]tas-duomenq apsaugos pareig[nas. Duomenq subjektai gali kreiptis
i
duomenq apsaugos pareig[q4 el. p. duomenuapsauga@vilniauspn.lt visais klausimais, susijusiais su
jq asmens duomenq tvarklimu ir naudojimusi savo teisemis pagal Reglament4 (ES) ZOWAry.
Duomenq apsaugos_pareig0nas privalo uZtikrinti slaptum4 arba konfidencialum4, susijusi su jo
uZduodiq vykdymu, laikydarnasis Europos Sqjungos ar valstybes nards teises.
88. Vilniaus PN paskirtarn duomenq apsaugos pareig[nui skirtos Sios uZduotys:
88. 1. duomenjis tvarkandiq darbuotojq informavimas apie jq prievoles pagal Reglamento (ES)
20161619 ir kitq Eiuropos S4jungos ar Lietuvos Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq asmens
duomenq tvarkym4, nuostatas ;
88'2. stebejimas, kaip laikomasi Reglamento (ES) 20161619, kitq Europos Sqjungos arba
nacionaliniq duornene apshugos teises aktq nuostatq ir asmens duomenq upru.rgo, taisykliq,
iskaitant pareigq pavedim4, atsakingq darbuotojq informuotumo didinim4 bei mokyrn4 ir susijusius
auditus;
88.3. konsultavimas del foveikio duomenq apsaugai vertinimo ir
8 8.4. bendradarbiavimas su prieZi[ros institucij a;

jo atlikimo

stebejimas;

88.5. kontaktirrio asmeos funkcijos atlikimas prieZiuros institucijai kreipiantis su duomenq
tvarkymu susijusiais klausirnais, iskaitant iSankstines konsultacijas, ir konsultavimas visais kitais
klausimais.
89. Duomenq apsaugos pareigflno teises
pareigybes apra5yme.

ir

pareigos detalizuojamos Reglamente (ES) 20161679,

XVIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
90. Uz Apra5o nuostatq laikym4si Vilniaus PN darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, atsako
teises aktq nustatyta tv a*a.
91. Vilniaus PN veiksmai ar neveikimas, kuriais paleidLiarni teises aktai, reglamentuojantys
asmens duomenq tvarkym4 [r apsaug4, gali buti skundZiami asmens duomenq tvarkymo prie/iuros
institucij ai - Valstybinei dugmenq apsaugos inspekcij ai.
92, UZ asmens duomenrl apsaug? reglamentuojandiq teises aktq paZeidimus Vilniaus pN skirtos
baudos gali bfrti i5ie5komos i5 kaltq asmenrl teises aktq nustatytatvarkair apimtimi.
93. Apra5as perZifirimas ir atnaujinamas ne rediau kaip kart4 per metus arba pasikeitus teises
aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq tvarkym4.
94. Darbuotojai su Aprasu ir jo pakeitimais yra supaZindinami pasirasytinai.

Asmens duomenq tvarkymo
Vilniaus pataisos namuose tvarkos apraSo 1 priedas

ASMENS DUOMENU fvARKyMO IR SAUGOJTMO POLTTTKOS
IGYVENDTNTMO
PRTEMONTU SARASAS
Asmens duomenq

Priemonds

tvarkymo ir saugojimo

rizika
Neteis€ta fizin€ prietga prie

kompiuterinds jrangos

patalpos rakinamos;
irengta patalprl signalizacijos sistema;
veikia asmenq iejimo patalpas kontroles sistema (fziie arba
elektronine).
nustatyta vartotojq prisij ungimo tvarka;
nustatyta slaptalodliq sudarymo ir atnaujinimo tvarka:
valdoma vartotoju teise naudotis programine iranga.
vidinis tinklas apsaugotas ugnies sienomis;
kontroliuoj amas darbuotojq prisijungimas prie vidinio tinklo
kontroliuojamas trediqjq Saliq varlotoiu prisiiunsimas.
apritota frzine prieiga prie tamybiniq stodiq;
apribota programine prieiga prie duomenr;;
Sifiuoj ami saugomi duolnenys.
naudoj ama sertifi kuota pro gramine ir anga;
pro gramine Lr anga atnauj inama, laikantis nustatytos tvarkos.
tarnybinese stotyse idiegto s antivirusines pro gramo s ;
darbo stotyse idiegtos antivirusines programos;

i

Neteiseti programinds

irangos vartcttojai
Neteis€tas vartotojt4
prisijungimas prie tinklo
Vagyste

Prograrnin€s ft,angos
klaidos
Piktav

Neteis

alii ko s pr 0 gramo s

d

to s

pro gramin€ s

irangos naudctjimas

Vartotojt4 klaidos
Duomen7 perdavimo tinklo

frangos gedimai
Kompiuter i4 t e<:hnine s
jrangos gedimai

Uilieiimas vandeniu

Ugnis
Temperaturos ir dregmes

polqtiiai
Stichine nelaim€

darbuotojai supaZindinti su tvarka, kaip elgtis piktavali5kq
programrl antph4Zio atveju.
naudojalna tik teiseta programine iranga;
nuolat atliekama darbo stotyse naudojamos programines irangos
kontrole:
darbuqJojams nesuteiktos teises patiems dieeti programinq iransa,
{qlqqtojai mokomi dirbti su programine iranga;
daromos atsargines duomenq kopijos.
ir anga priliurim a pagal gaminto.i o rekom en dac las
pieLiurE ir gedimq Salinim4 atlieka kvalifikuot specialistai;
stebima duomenq perdavimo tinklo btrkle.
t mga prilint'tma p agal g amintoj o rekomendaci i as ;
prieZi[r4 atlieka ir gedimus Salina kvalifikuoti specialistai;
svarbiausia kompiuterine iranga dubliuota
tinkamai suplanuotos ir irengtos svarbiausios kompiuterines irangos
laikymo patalpos;
rengta vandens nutekejimo sistema.
patalpose yra ugnies gesintuvq;
patalpose irengti dlmq ir kar5d o davikliai
tarnybiniq stodiu patalpose irengta kondicionavimo sistema:
nuolat stebimi temperatDros ir dregmes pokydiai:
kondi ci onavimo iranga piLiunma p agal gamintoj o reikalavimus.
parengtas veiklos atkUrimo planas

Elelaros srovds tiekimo
sutrikirnai

Maitinimo ir ryfio linij4

stebima elektros sroves tiekimo bfikld,
kabeliai yra rzoliaciniuose v amzdhi
elektros ir duomenq kabeliai saugiai atskirti.

Asmens duomenq tvarkymo
Vilniaus pataisos namuose tvarkos apra5o 2 priedas

ISIT'AREIGqJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENU PASLAPTI
2019

]

m.

men.

d.

"ilnius

AS suprantu, kad:

-

savo darbe tvarkysiu asrhens duomenis, kurie negali buti atskleisti ar perduoti neigaliotiems
asmenims ar institucijoms;
- draudLiarna perrduoti nefgaliotiems asmenims slaptaZodZius ir kitus duomenis, leidZiandius
programinemis ir techninerhis priemonemis suZinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti s4lygas
susipaZinti su asmens duomgnimis;
- netinkamas asmens duomenq tvarkymas gali uZtraukti atsakomybg pagal Lietuvos Respublikos
istatymus.
AS isipareigoju:
- saugoti asmens dluomenq faslapti;
- tvarkyti asmens rluomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais teises aktais,
nustatandiais asmens duonfenq tvarkym4 ir apsaug4, Asmens duomenq tvarkymo Vilniaus pN
tvarkos apraSu, tup pat pareigybes apra5ymu, reglarnentuojandiu man patiketas asmens duomenq
tvarkymo funkcijas;
- neatskleisti, neperduoti tv4rkomos informacijos ir nesudar5,ti s4lygq
ivairiomis priemonemis su ja
susipaZinti nei vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek
istaigos viduje,
tiekuLjos ribq;
- prane5ti tiesioginiam savio vadovui ir duomenq apsaugos pareigunui apie kiekvien4 itartin4
situacij4, kuri gali kelti grestng asmens duomenq saugumui,
- saugoti ir tik istatymq bei kitq teises aktq nustatytatvarka naudoti konfidenciali4 informacij4, kuri
man taps Linoma atliekant pareigybes apraSyme i5vardytas funkcijas.
AS Zinau, kad:
- uZ Sio isipareigojimo ngsilaikym4 turesiu atsakyti pagal galiojandius Lietuvos Respublikos
istatymus;
- asmuo, patyrgs Lalq del rteteiseto asmens duomenq tvarkymo arba kitq duomenq valdytojo ar
duomenq tvarkytojo veiksmq ar neveikimo, turi teisg reikalauti atiyginti jam padarytq turting ar
neturting Lal4 (ptagal Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo nuostatas);
- valstybe, atlyginusi del pareiglnq, valstybes tamautojq ar kitq darbuotojrl kaltq veiksmq
atsiradusi4 LaIq, ig,yja regreqo teisg teismo tvarka i5ieskoti i5 Siq asmenrl fstatymq nustatyto dydZio
sumas (pagal Lietuvos Respublikos Zalos, atsiradusios del valdZios institucijq neteisetq veiksmq,
atlyginimo ir atstovavimo vrilstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei istatymo 5 str, 1 d.);
- Sis isipareigojimas galios v[s4 mano darbo laik4 Sioje istaigoje ir pasitraukus i5 valstybes tarnybos,
perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.
AS esu susipaZings su Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu,
Bendruoju duomernq apsaulos reglamentu, Asmens duomenq tvarkymo Vilniaus PN tvarkos
apraSu.

Para5u patvirtinu,

kad perskaidiau 5i isipareigojimo saugoti asmens duomenq paslapti tekst4 ir
Vilniaus PN asmens duomenq apsaugos tvarkos apra q, suvokiu jo turiniir SUTINKU jq laikytis.

(pareigos)

(paraSas)

(vardas ir pavarde)

