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PATVIRTINTA
Siaulill rniesto savivaldybes

Socialinill paslaugu Centro direktOrOs

2018m.gcguttes 18 d.

iSakymu Nr.73

SIAULIv MIESTO SAVIVALDYBЁ S SOcIALINIv PASLAUGv CENTRO

ASMENS DUOMENv TVARKYMO TAISYKLES

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenq tvarkymo taisyklOs (toliau - Taisykles) parengtos, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (hin.,1996, Nr. 63-1479;2003,Nr. 15-597;
suvestine redakcija 2017-01-0I) (toliau - ADTAD, ir Bendruoju duomenq apsaugos reglamentu (ES)

20161679, kuris bus pradetas taikyti nuo 2018 m. geguZes 25 d. (toliau - BDAR).

2. Asmens duomenq tvarkymo Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centre (toliau -
Centras), taisykliq tikslai :

- reglamentuoti asmens duomenq tvarkym4, uZtikrinant ADTAI, BDAR ir kitq lstatymq bei
teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4, laikymEsi ir igyvendid*?;

- ginti Zmogaus privataus gyvenimo neliediamumo teisg, tvarkant asmens duomenis.

3. {staigos darbuotojai, igalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis pagrindiniq asmens

duomenq tvarkym4 ir apsaug4, laikym4si ir igyvendinim4.

4. Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI vartojamas s4vokas.

5. Taisykliq nuostatos negali plesti ar siaurinti [statymo taikymo srities bei prie5tarauti ADTAf,
BDAR nustatytiems asmens duomenq tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenq tvarkym4
reglamentuoj antiems teises aktams.

II. SKYRIUS

PAGRTNDINES SAVOKOS

6. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenq subjektu,
kurio tapatybe yra Zinoma arba gali buti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui b[dingi frzinio, fiziologinio, psichologinio,

ekonominio, kultUrinio ar socialinio pobtdZio pofumiai.
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7. Duomenq tvarlrymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas,

uZra5ymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar

taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, paie5ka, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba

veiksmq rinkinys.

8. Duomenq valdytojas - Siauliq miesto savivaldybes socialiniq paslaugq centras (uridinio
asmens kodas 1457 46984).

9. Vidaus administravimas - veikla, kuria uZtikrinamas duomenq valdytojo savarankiskas

funkcionavimas (strukturos tvarkymas, personalo valdymas, turimq materialiniq ir finansiniq i5tekliq

valdymas ir naudoj imas, raStvedybos tvarkymas).

III. SKYRIUS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

10. centras, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi siais principais:

10.1. asmens duomenis Centras tvarko tik teisetiems ir Siose Taisyklese apibreZtiems tikslams

pasiekti;

10.2. asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir. teisetai, laikantis teises aktq

reikalavimq.

11. Asmens duomenys tvarkomi Siais tikslais:

11.1. vidaus administravimo -tvarkomi Sie duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo

data, para5as, Lietuvos Respublikos piliedio paso arba asmens tapatybes korteles numeris, asmens

socialinio draudimo numeris, pilietybe, adresas, atsiskaitomosios sqskaitos numeris, telefono ry5io

numeris, elektroninio pa5to adresas, gyvenimo ir veiklos apraSymas, Seimine padetis, duomenys apie

iSsilavinim4 ir kvalifikacij4, duomenys apie asmens neigalum4, pensini amilil;
11.2. tinkamos komunikacijos su Centro darbuotojais ne darbo metu palaikymo - tvarkomi Sie

duomenys: kontaktinis telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pa5to adresas;

11.3. asmenq skundq, pra5ymq ir parei5kimq nagrinejimo, del paslaugq teikimo - tvarkomi Sie

duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, adresas, telefono rySio numeris, elektroninio pa5to adresas,

para5as;

11.4. tinkamq darbo s4lygq uZtikrinimo tikslu darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko

informacij4, susijusi4 su darbuotojo sveikatos bukle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo

funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teises aktq nustatyta tvarka.



a

12. [staigos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo laikl.tis

pagrindiniq asmens duomenq principq:

12.1. asmens duomenys turi b[ti renkami 11. punktu apibreZtais tikslais ir po to tvarkomi su Siais

tikslais suderintais b0dais;

12.2. asmens duomenys turi blti tikslEs, ir jei reikia asmens duomenq tvarkymui, nuolat

naujinami (kai tik duomenq subjektas pranesa apie jq pasikeitimfl;

12.3. asmens duomenys turi b[ti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai.

UI. SI(YRIUS

DUOMENU RINKIMO TVARKA

13. Duomenis renka ir toliau tvarko Centro direktoriaus isakymu paskirti darbuotojai.

14. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data yra surenkami i5

darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybes korteles ar paso).

15. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios s4skaitos numeris,

socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas

(darbuotojui sutikus) yra surenkami i5 darbuotojo jam pateikus uZpildyti pra5ym4 arba pateikus

atitinkamq dokumentq kopij as.

16. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkl.ti darbuotojq asmens

duomenis:

1 6. 1 . pasiraSo konfi dencialumo pasiZadejim4 furiedas Nr. 1 );

16.2. laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis

susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija bfitq

vie5a pagal galiojandiq lstatymq ar kitq teises aktq nuostatas (pareiga saugoti asmens duomenq paslapti

galioja taip pat ir perejus dirbti ikitas pareigaS, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams);

16.3. rengia asmens duomenq apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuojandius teises aktus, ne rediau

kaip kart4 per dvejus metus perZitri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus.

17. Darbuotojq asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys, isakymai, pra5ymai

ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendryjq dokumentq saugojimo terminq rodykleje,

patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, mrodyais terminais. Kiti darbuotojq ir buvusiq

darbuotojq asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga Sioje tvarkoje numatytiems

tikslams pasiekti.
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V SKYRIUS

ASMENS DUOMENU SUBJEKTO TEISES

18. Darbuotojas, kaip duomenq subjektas, turi teisE:

18.1. Zinoti apie savo asmens duomenq rinkim4. Darbdavys, rinkdamas darbuotojo asmens

duomenis, privalo informuoti darbuotoj4, kokius asmens duomenis darbuotojas turi pateikti, kokiu

tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali buti teikiami ir kokios asmens

duomenq nepateikimo pasekmes. Darbuotojas turi teisg susipalinti su savo asmens duomenimis,

reikalauti i5taisyti, patikslinti bei papildyti neteisingus ar nei5samius jo asmens duomenis. Darbuotojas

taip pat gali nesutikti, kad bttq tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.

18.2. Susipaiinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisg

kreiptis i Centr4 su pra5ymu pateikti informacij4 apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra

tvarkomi.

18.3. Reikalauti iStaisyi, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenq

tvarkym4.

18.4. Nesutikti, kad b[tq tvarkomi darbuotojo asmens duomenys. Darbuotojas turi teisg nesutikti,

kad bfrtq tvarkomi tam tilai neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali b[ti i5reikstas,

neuZpildant tam tikrq darbuotojo dokumentq skil6iq, taip pat veliau pateikiant pra5ym4 del

neprivalomai tvarkomq asmens duomenq tvarkymo nutraukimo. Centras suteikia darbuotojui

informacij4 ra5tu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi neprivalomai. Centras, gavgs pra5ym4

nutraukti neprivalomai tvarkomq asmens duomenq tvarkyrn4, nedelsiant nutraukia toki tvarkym4,

nebent tai prieStarauja teises aktq reikalavimams, ir apie tai informuoja darbuotoj4.

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGUMO UZTIKRINIMO PRIEMONES

19. Prieigos teises prie asmens duomenq ir igaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami,

naikinami ir keidiami Centro direktoriaus isakymu.

20. Cefiras uZtikrina, kad asmens duomenis tvarkytq tik tie asmenys, kuriems tai butina

vykdomoms darbinems funkcijoms atlikti, ir tik tokios apimties, kuri bfltina numatytiems tikslams

pasiekti.

21. Centras, saugodamas asmens duomenis, igyvendina ir uZtikrina tinkamas organizacines ir

technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,

pakeitimo, atskleidimo,taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.
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22. Centras uZtikrina tinkam4 dokumentq bei duomenq rinkmenq saugojim4, imasi priemoniq,

lad bUtq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui,

atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui. Dokumentq kopijos, kuriose nurodomi

darbuotojq asmens duomenys, turi bflti sunaikintos taip, kad Siq dokumentq nebttq galima atkurti ir

atpaiintijq turinio.

23. Centre su darbuotojq asmens duomenimis turi teisg susipaZirrti tik tie asmenys, kurie buvo

igalioti susipaZinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra butina Sioje politikoje numat5rtiems

tikslams pasiekti.

24. Centras uZtikrina patalpq, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumg, tinkam4 technines

irangos i5destym4 ir perZitr4, prieSgaisrines saugos taisykliq laikym4si, informaciniq sistemq prielinr1

bei kitq techniniq priemoniq, biitinrl asmens duomenq apsaugai uZtikdnti, igyvendinim4.

25. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja idiegtq saugumo priemoniq patikimumu, jis

turi kreiptis ! tiesiogini savo vadovq, kad b[tq ivertintos turimos saugumo priemonds ir, jei reikia,

inicijuotas papildomq priemoniq isigij imas ir idiegimas.

26.Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Linoti tik savo slaptaZodi.

27. Nustadius asmens duomenq saugrrmo paZeidimus, Centras imasi neatideliotinq priemoniq,

uZkertant keli4 neteisdtam asmens duomenq tvarkymui.

23. Siq Taisykliq nesilaikymas, atsiZvelgiant i paZeidimo sunkum4, gali buti laikomas darbo

drausmes paZeidimu, uZ kur! darbuotojams gali buti taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos

Respublikos darbo kodekse.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Sios Taisykles perZiDrimos ir atnaujinamos pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja

asmens duomenq tvarkym4.

30. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys

ir privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq.

naujai priimti darbuotoj ai.

32. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) saugomi tam

skirtose patalpose (rakinamose spintose, seifuose ar pan.), vietinio tinklo srityse, kompiuteriq

standZiuosiuose diskuose. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq

kopijos) neturi bliti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teises asmenys

nekliudomai galetq su jais susipaZinti.

su Siomis Taisyklemis yra supaZindinami pasira5ytinai

Su Siomis Taisyklemis pasiraSytinai supaZindinami ir
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3 3. Taisykles skelbiamos centro internetinej e svetainej e.


