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UKMERGES JONO BASANAVTTTAUS GIMNAZIJOS
ASMENS DUOMENV TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l ' Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazijos (toliau - Gimnazija) asmens duomenqtvarkymo taisykliq (,-oliuy - Taisykles) tikslas -.-"gtu-"ntuoti asmens duomenq tvarkym4, uztikrinant2016 m' balandLio 27 d. Europos Parlamento ir- raryuos regla;;6Gbj''2016/67g,,Del fiziniqasmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq ortrn"nq judejimo ir kuriuopanaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendras.is duomenq apsaugos reglamentas),, (oL 2016 L ll9, p.1)(toliau - Reglamentag, Lietuvos Respublikos asmen, iuor.nq teisines apsaugos lstatymo (toliau -ADTAJ) ir kitq teises aktq, nustatindiq asmens duomenq ivarkym4 i, uprurg4, laikymqsi ir
igyvendinim4.

z' Siq taisykliq paskirtis - nustatyti asmens duomenq tvarkymo tikslus, duomenqapsaugos technines ir.organizacines priemones bei kitus asmens duomenq tvarkymo veiksmus.
3. Taisyklese vartojamos s4vokos:
3'l' asmens duomenys -be.t kokia informacija apie fizin! asmeni, kurio tapatybe nustatytaarba kurio tapatybg galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustaiy,ti visq pirma pa,gal identifikatoriq, kaipantai vard4 ir pavardg, asmens kod4, buvimo vietJs duomenls ir inierneto ia.IntifiLutoriq, arba pagalvien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, g.n.tin.r, psichines, ekonomines, kulturines arsocialines tapatybes poZymius;
3'2' duomenq gavejas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar kita

istaiga, kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji salis, ar ne;3'3' duomenq naudotojas - dugmenq valdytojo, oarLuoto;ai, kurie turi teisg naudotiasmens duomenis numatytoms funkcijoms vykdyti i. y.u paiainti siose raisyklese. Jeigu toliau teksteduomenq naudotojams keliami konkretus reikalavimai del asmens duomenq saugos veiksmq, duomenqnaudolojas suprantamas kaip konkretus darbuotojas, kuriam suteikta teise naudoti asmens duomenissavo funkcijoms vykdyti;
3'4' duomenq tvarkytojas - subjektai, kurie tvarko Gimnazijos valdomus asmensduomenis pagal Gimnazijos nurodymus ir vaiovaujasi sudarytomis paslauiq sutartimis, bei kitisubjektai, turintys prieig4 prie Gimnazijos duomenq;
3'5' duomenq tvarkymas bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomispriemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijqseka: rinkimas, ira5ymas, rusiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, iSdava,susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas.persiundiari, pluinant ar kitu bDdu sudarant galimybg jais

naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas ru kitui, duomenimis, apribojimai istrynirrr,
sunaikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmq rinkinys;

3'6' duomeng valdytojas - Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazija, kuri tvarkydamamokiniq, kuriq amZius daugiau kaip l6 metq, ir mokiniq, kuriq amZius iki io metq, vaiko atstovrl (tevq,



globejq), gimnazijos darbuotojq, kitq fiziniq asmenq duomenis nustato tq duomenq naudojimo b1dus,priemones ir tikslus;
3'7' duomeng tvarkymas automatiniu biidu - duomenq tvarkymo veiksmai, visiskai ar iIdalies atliekami automatinemis piiemonemis.
4' Kitos Siose Taisyklese vartojamos sqvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibreztosReglamente, ADTAI ir kituose teises aktriose, ."giu*"ntuojandiuose u..n.n. duomenq tvarkymq irapsaugq.

5' Taisykles parengtos vadovaujantis Reglamentu, ADTAI ir kitais teises aktais,reglamentuojandiais asmens duomenq 
. apsaugq. ralsyttlq nuostatos negali plesti ar siaurintiReglamento ir ADTAI taikymo srities bei priJstarauti Regiamente ir aoril nustatyriems asmensduomenq tvarkymo reikalavimams ir kitiemi urr.n, duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems teisesaktams.

6' Taisykles netaikomos registruose ir informacindse sistemose esandiq asmens duomenqtvarkymui.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

7 ' Gimnazijos darbuotojq, mokiniq (ugdytiniq), jq atstovq ir kitq fiziniq asmenq asmensduomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais: 
- ' ')

7' l ' asmens duomenys renkami tik apibreZtais ir teisetais tikslais ir nera tvarkomi tikslais,nesuderinamais su nustatytais pries renkant asmens duomenis;
7'2' teisetumo, skaidrumo ir s4Zininguino principas. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai,s4Ziningai ir teisetai' Gimnazija informacijq upii u.rn.rs duomenq tvarkymf .t"tuiu 

'iesai 
internetosvetaineje, uZtikrinant skaidrum4, lgyvendinamos kitos siose taisykllse nrsiatytos priemones;

7'3' asmens duomenys tvarkomi taip, kad duomenyi b[tq tikslus ir esant jq pasikeitimui
nuolat atnaujinami; Mokiniq asmens duomenys atnaujinami ne rediau kaip 2kartus per metus, Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau - SH,IsHa; nustatytu laiku, t.y. priemus
naujus mokinius ir suformavus klases naujiems mokslo metams;

7'4' duomenq kiekio maZinimo principas. Asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri
yra reikalinga asmens duomenq tvarkymo tikslams pasiekti;

7'5' saugojimo trukmes apribojimo principas. Asmens duomenys saugomi tokia forma irterminais, kad jais naudotis btitq galima ne ilgiau, n.gu to reikia tiems tiksla.s, deikuriq sie duomenys
buvo surinkti ir tvarkomi;

8' Siekiant uZtikrinti tvarkomq asmens duomenq saugumq, taikomos organizacines irtechnines priemones, uZtikrinandias duomenq konfidencialumE - apsaugant duomenis nuo neteisetoatskleidimo; uZtikrinandias duomenq vientiiume - apsaugant duomenis nuo nesankcionuoto aratsitiktinio duomenq pakeitimo, praradimo a. runuikinimo, j[yvendina kitas p.i"11on., uZtikrinandias
duomenq prieinamum4.

9' Planuojant pradeti asmens duomenq tvarkymo veikl4 bei tvarkant duomenis , gimnazijavertina tokios veiklos galim4 neigiam4 poveiki duomenq subjektui. Siekiant sumaZinti galimai
neigiam4 poveiki asmenq privatumui numatomos standartizuotosios ir pritaikytosios duomenq
apsaugos organizaciniq ir techniniq priemoniq taikymas.

10' Gimnazija, siekdama duomenq tvarkymo skaidrumo, s4Ziningumo ir atskaitomybes,
dokumentuoja duomenq tvarkymo veikl4. skeibia iniormacijq apie iuomenq"trarkym4 viesai, teikiainformacij4 duomenq subjektams, duomenq tvarkymo p.iniipq laikym4si uZtikrina Siq taisykliq
nuostatq laikym4sis.



III SKYRIUS
DUOMENV VALDYMO IR TVARKYMO ORGANIZACINE STRUKT,URA

I l' Asmens duomenq tvarkymo principq ir Duomenq valdytojo (tvarllytojo) pareigq
igyvendinim4 uZtikrina gimnazijos duomenq valdymo organizacine strukt;ra:

1 I .l . Mokyklos direktorius arba jo igaliotas urrtio;
I 1.2. Duomenq apsaugos pareig[nu, lOan;;
I 1.3' darbuotojai,_kuriems pavesta tvarkyti ur,n.r, duomenys.
12' Gimnazijos direktorius arba jo lgaliotas asmuo organizuoja asmens duomenq tvarkym*gimnazijoje, nustato darbuotojq teises 

"ir 'iareigar 
uytJunt asmens duomenq tvarkym4, priimasprendimus del pritarimo pradeti planuojam4 duom"enq ,uurt yro veikl4, taip patatlieka kitas funkcijasuztikrinant asmens duomenq apsaugos oiganiravima i. uuiJyn,4 gimnazijoje.

13. Duomenq apsaugos pareigtinas (DAp) atiieka Sias funkcijas:l3'l' informuoja gimnazijos direktoriq irsu asmens duomenq tvarkymu bei apsauga susijusiusdarbuotojus apie jq prievoles tvaikant asmens duomenis ir konsultuoja juos Siais klausimais;l3'2' vykdo Siq taisykliq, istatymq ir kitq asmens duomenq tvarkym4 reglamentuojandiq teisesaktq igyv-endinimo gimnazijoje prieLiir4bei teikia pasiulymus delteises aktq tobulinimcr;l3'3' organizuoja ir vykdo gimnazijos darbuotojq svietim4 ir mokymus asmens duomenqtvarkymo klausimais;
13.4. teikia konsultacijas del

prieLiurq;
13.5. atlieka kontaktinio asmens

duomenq apsaugos inspekcija;

poveikio duomenq apsaugai vertinimo ir vykdo vertinimo

funkcijas bendradarbiaujant bei konsultuojantis su valstybine

l3'6' nagrineja. duomenq subjektq. tiesiogiai pateiktus praSymus, susijusius su jq asmeniniqduomenq tvarkymu siekiant uZtikrinti Jq teisiq igy-vendinim4;
13.7. atlieka kitas jam pavestas funkcijas-.
l4' Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, uZtikrina !statymuose ir kituose teises aktuosebei Siose taisyklese nustatytq asmens duomenq tvarkymo principq taikym4 ir duomenq apsaugosorganizaciniq ir techniniq priemoniq j gyvendinim4.
15' Gimnazijos darbuotojams tvarkyti asrnens duomenis prieigos teise lgalio.jimus suteikia

direktorius:
l5'l' igaliojimai prieigos teise tvarkyi asmens duomenis suteikiami tiems darbuotojams,

kuriems asmens duomenys yra reikalingi jq iunkcijoms vykdyti; be prieigos teises tvarkyti asmensduomenis draudLiama;
l5'2' prieigos 

19ises ir lgaliojimai tvarkyti asmens duomenis gimnazijos darbuotojamssuteikiami gimnazijos direktoriaus isakymu. Jame turi bDti nurodoma: dalbuotojo vardas, pavarde,
pareigos ir kokios prieigos teises bei lgaliojim ai yrasuteikti;

l5'3' prieigos... teises ir igaliojimai gimnazijos darbuotojui suteikiami pasira5yrinai,
susipaZindinus ji su Sia tvarka ir apmokius, kaip tinkamai laikytis asmens duomenq tvarkymo
reikalavimq.

REIKALAVIMAI ASMENIMS, TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS

l6' Prieiga prie asmens duomenq gali buti suteikta tik tam gimnazijos darbuotojui, kuriam
asmens duomenys yra reikalingijo funkcijoms vykdyti.

. 17' Atsakingi darbuotojai prieigai prie duomenq naudoja unikalius slaptazodzius, kurie keidiamiir saugomi uztikrinant jq konfidencialum4. SlaptaZodziai turi buti keidiami vadovaujantis naudojamos
informacines sistemos saugos nuostatais, taip pat susidarius tam tikoms aplinkybems (pasi"keitus



darbuotojui, iSkilus isilauzimo gresmei, kilus ltarimui, kad slaptazodis Zinomas tretiesiems asmenims irpan.).

I 8' Gimnazijos darbuotojas, tvarkantis duomenq subjektLl asmens duomenis, privalo:l8'l' laikytis pagrindiniq asmens.guoTelq tvarklmo reikalavimq ir saugurno reikalavimq,itvirtintq Reglamente, ADTAI, siose Taisyklese ir kituose teises aktuose;l8'2' laikytis konfidencialumo printipo ir laikyti paslaptyje uet LoLia su asmens duomenimissusijusi4 informacij4, su kuria jis susipazino vykdyjuiru, savo funkcijas, isskyr.us, jeigu tokiainformacija buvo viesa pagal galiojandiq.ftltyTt J.[i1,r,;i.es aktq nro.,utur.'pareiga saugoti asmensduomenq paslapti galioja ir 
-perejus 

oiiutl j utur fu."igas ar pasibaigus lgaliojimams, valstybestarnybos ar darbo santykiams gimnizijoje; r (

l8'3' laikytis Siose Taisyklese nustatytq organizaciniq ir techniniq asmens duomenq saugumopriemoniq, siekiant uZkirsti keli4 netydiniam ai neieisetam tvarkomq urr.n, duomenq sunaikinimui,praradimui, pakeitimui, atskleidimui, tuip pat bet kokiam kitam neteisdtam tvarkymui, saugotidokumentus, duomenq rinkmenas bei duomenq bazese ,uugorm duomenis ir veng:i pertekliniq jqkoprjq darymo:
18'4' neatskleisti, neperduoti ir nesu.daryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti suasmens duomenimis asmeniui, kuris nera lgaliotas tvaffi ur*.n, duomenq;
l8'5' nedelsiant pranesti gimnazijos direktoriui ar jo lgaliotam ,trrt ingu* asmeniui ir duomenqapsaugos pareigDnui apie bet kokiq itartin4 situacijq, kuri"gali kelti gresmg ,u"uitorq asmens duomenqsaugumui;

l8'6' dometis.asmens duomenq apsaugos aktualijomis ir problemomis, esant galimybei, keltikvalifikacijQ asmens duomenq teisines apsuugoi srityje;
l8'7' laikyti3. kltu Siose Taisyklese i. u.r"^ duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose teisesaktuose nustatytq rei kalavimq
l9' Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys ir su gimnazijos tvarkomais asmensduomenimis galintys susipaZinti darbuotojai turi pasirasyti nustatyto, fo.ro, isipareigojim4 saugotiasmens duomenq paslapti flaisykliq I priedas), kuiis saugomas gimnazijos darbuotojo asmens byloje.

IV SKYRIUS
MOKINIU ruGDYTINIU) ASMEXS NUOMENU TVARKYMo TIKSLAI IR TVARKA

20' Mokiniq asmens duomenys gimnazijoje tvarkomi Siais tikslais: mokymo sutardiq apskaitos,
mokiniq asmens bylq tvarkymo, elektroninio dienyno pildymo, issilavinimo ir kitq pazymejimq
isdavimo, mokymo lesq paskaidiavimo, vaiko gerovds komisijos darbo organizavimg ir vykdymo,
nacionalinio mokiniq pasiekimq patikrinimo, brandos egzaminq organizavimo ir vykdymo,
neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo, nemokamo maitinimo organizavimo, gimnazijos
nelankandiq mokiniq apskaitos, gimnazijos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (mokiniq
kurybiniai darbai, mokymosi pasiekimai, nuotraukos, filmuota medLiaga), tarpinstitucinio
bendradarbiavimo, vaiko geroves gimnazijoje ir visuomeneje uZtikrinimo, svarbaus girnnazijos turto
saugumo uZtikrinimo.

21. mokymo sutardiq apskaitos tikslu yra tvarkoma:
vardai, pavardds, gyvenamoji vieta ir telefonq numeriai;

mokiniq, jq tevq (globejq, rUpintojq)

22' elekttoninio dienyno pildymo tikslu - mokinio vardas, pavarde, gimimo data, klase, mokslo
metai, ivertinimai, lankomumas, asmens bylos numeris, duomenys apie sveikatq, tevq (globejq,
r[pintojq) vardai, pavardes, gyvenamoji vieta, elektroninio pasto adresai, telefono numeriai;



23' ivairiq paZymejimq (pvz.: apie dalyvavim4 sportinese varZybose, konkursuose, b[reliqlankym? ir kt') iSdavimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, paLymejimo serija, numeris, isdavimo data,
regi stracijos n umeri s, gyvenamoj i vi eta, ren gin i o pavadi n im as ;

24' pagal Mokiniq registro nuostatus gimnazija tvarko Mokiniq registro objekto asmens
duomenis: vardas, pavarde, asmens kodas, pilietybe, deklaruotos ir faktines gyvenamosios vietos
adresas, gimtoji kalba(-os), mokytis i mokykl4 atvykimo/isvykimo duomenis (is kur atvyko/kur isvyko,
atvykimo/ isvykimo data, iSvykimo prieZastis, lsakymo numeris, mokyklos baigimo data), bendrus
duomenis apie moksl4 (klase, mokymosi programa, mokymosi forma/biidas, dorinis ugdymas, kalba,kuria mokosi, kalbos, kuriq mokosi, paLymejimai, socialiai remtinas, nemokamai maitinamas,
paveZejimas, specialieji ugdymosi poreikiai, kurso kartojimas, mokinio asmens bylos numeris,
mokymosi sutartis, lankomi neformaliojo vaikq Svietimo bureliai, issilavinimas, valstybe ir mokykla
(pavadinimas, kodas), kurioje !gytas iSsilavinimas;

25' pagal Mokiniq registro nuostatus Mokiniq registre kaupiami duomenys apie Mokiniq
registro objekto Seimq, mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami i! Svietimo irmokslo institucijq registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie Registro objekto
mokym4si bendrojo lavinimo mokykloje;

26' Yaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - mokinio vardas, pavarde,
gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Specialieji asmens duomenys (pvz.:
specialieji mokinio poreikiai) tvarkomi tik esant ievq (globejq, rDpintojq) raStiskam sutikimui;

27 ' neformaliojo vaikq Svietimo organizavimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, klase. vadovas,
mokslo metai;

28' nemokamo maitinimo organizavimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, gimirno data, klas€,
tevq (globei q, riip intoi q) vardai, pavardes, kontakti niai terefonai ;

29' mokyklos nelankandiq mokiniq apskaitos tikslu - mokinio vardas, pavardd, klase, gimimo
data, tevq (globeiq, riipintoiq) vardai, pavardes, kontaktiniai terefonai;

30' nacionalinio mokiniq pasiekimq patikinimo, brandos egzaminq organizavimo ir vykdymo
tikslu - mokinio vardas, pavarde, klase, mokomoji kalba, lytis, mokymo programa;

3l ' Gimnazijos veiklos informavimo bendruomenei irlar visuomenei tikslu - mokiniq sukurtas
k[rybinis darbas, kur uZfiksuotas mokinio vardas, pavarde, gimimo data, klase, apie mokiniq veikl4
sukurta filmuota medLiaga irlar nuotraukos, kur uZfiksuotas mokinys;

32' mokiniq, kurie gerai mokosi, lanko mokykl4, pagyrimo gimnazijos internetineje svetaineje
tikslu - mokinio vardas, pavarde, klase;

33. Gimnazija tvarko mokiniq asmens duomenis ir
mokiniq bylq archyvo tvarkymas;

kitais apibreltais ir teisetais tikslais, pvz.,

34. Gimnazijoje tvarkomi mokiniq asmens duomenys vidaus administravimo tikslu:
34'l' mokiniq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, el. pa5tas, slaptaZodis, telefbno Nr.,

gimimo data, klase, lytis, gyvenamosios vietos adresas, pilietybe, gimtoji kalba, programos kurso
kartojimas;

34.2. sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupe, regejimo astrumas, sveikatos
galimos alergines reakcijos i aplink4 irlar maist4, der nelgarumo;

34.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos;

rluomenys del



35. mokiniq tevq duomenys: vardas, pavarde, el.
adresas;

pa5tas, telefono Nr., gyvenamosios vietos

36' Mokiniq iki 16 metq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq
tvarkymo tikslai' Mokiniq registro objekto duomenys yra saugomi Mokiniq registro cluomenq bazeje.
Mokiniq registro objektui pakeitus ugdymosi/mokymosi istaig4, Mokiniq registro objekto duomenys
atitinkamai yra priskiriami kitai ugdymosi/mokymosi !staigai. Mokiniq registro objektui isvykus iS
mokyklos jo duomenys saugomi Registro duomenq bazeje.

37. Mokiniq asmens duomenq rinkimo tvarka:
37'1' priemus naujus mokinius ir suformavus klases naujiems mokslo metams, duomenys apie

mokinius i mokiniq registr4 ivedami is mokinio tevq (globejq, rupintojq) mokyklai pateiktq
dokumentq, nustatytos formos anketq:

37 '2' mokinio vardas, pavarde, asmens kodas - i5 gimimo liudijimo ar kito asmens dokumento;
37'3' gyvenama vieta, tevq (globejq, r[pintojq) vardai ir pavardes - tiesiogiai iS duomenq

objekto ar Svietimo istaigq;
37.4. duomenys apie sveikat4 _ iS medicininiq paZymq;
37.5. duomenys apie specialiuosius ugdymosi poreikius - is svietimo

paLymr4.
pag5albos tarnybos

38' Gimnazija gali tvarkyti ugdytiniq asmens duomenis mokiniq bylq archyvo tvarkymo
tikslais.

39' Asmens duomenq subjektai, t. y. mokiniai, kuriq amZius daugiau kaip l6 metq (toliau
mokinys), mokiniq tevai (vaiko tevq pareigq turetojas), kuriq vaikq, besimokandiq Mokykloje, amziusiki l6 metq (toliau - tevai), sutikim4 (kai duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu) del asmens duomenq
tvarkymo iSreiskia raStiSkai, pagal nustatytq form4 flaisykliq 2, 4 pried,as), patvirtindarni, jog sutinka,
kad jq asmens duomenys Gimnazijoje b[tq tvarkomi Siose Taisyklese nurodytais tikslais. Duomenq
subjektas turi teisg bet kuriuo metu atsaukti savo sutikim4, jeigu jo asmens duomenys tvarkomi
neteisdtai' Sutikimo at5aukimas nedaro poveikio sutikimu pagrlsto duomenq tvarkymo, atlikto iki
sutikimo atsaukimo, teisetumui. Duomenq subjektas apie tai informuojamas priei jam duodant

40. duomenis i mokiniq registr4 iveda ir toliau
darbuotojai;

tvarko gimnazijos direktoriaus !sakymu paskirti

4f i mokiniq registr4 ivesti duomenys teikiami Svietimo valdymo informacinei sistemai lSvrs;
Lietuvos Respublikos SNrtsv nustatytais terminais ir tvarka.

42' Darbuotojai, kurie vykdydami priskirtas funkcijas tvarko mokinio (ugdytinio) asmens
duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokiq su asmens duomenimis
susijusi4 informacijQ, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija b[tq
viesa pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenq paslapti
galioja taip pat ir perejus dirbti ! kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

43' Mokiniq (ugdytiniq) asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys,
isakymai, praiymai ir kt.) tekstuose, saugomi vadovaujantis Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq
rodykleje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro !sakymu, nurodytais terminais.

44' Asmens duomenys turi buti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai.

III SKYRIUS



:

DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKA

45' Gimnazijos darbuotojai, 
,atlikdami savo pareigas ir tvarkydami darbuotoiq asmensduomenis, privalo laikytis siq asmens duomenq tuu.kyro'i. apsaugos principq:

45' 1' asmens duomenys renkami tik teises ultq nrrtutytais ir teisetais tikslais ir tvarkomi suSiais tikslais suderintais b[daii;
45'2' asmens duomenys renkami ir tvarkomi laikantis tikslingumo ir proporcingumo principq.Nereikalaujama i5 duomenq subjektq pateikti tq duomenq, kurie n..u ,"ikulingi. Nekaupiami irnetvarkomi pertekl in iai duomenys;
45.3. asmens duomenys tvarkomi tiksriai, s4Ziningai ir teisetai;
45'4' tvarkomi tikslDs ir, jei reikia del asmens ouo"menq tvarkymo, atnaujinti asmens duomenys;45'5' asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duome",r .rd:"iil ;;Clil;;;';,,-"nustatyti ne ilgiau, negu to reikia pasiekti tiems tiksiams, del kuriq sie duomenys buvo surinkti irtvarkomi.
46' Darbuotojq asmens duomenys. Gimnazijoje renkami juos gaunant tiesiogiai is duomenqsubjekto, oficialiai uZklausiant reikaling4 informacij4"tvarkandiq ir turindiq teisg j4 teikti subjektq beiteises aktq pagrindu prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiandiq Jr;;;;q baziq,registrq ir (ar)informaciniq sistemq.
47 ' Gimnazijos darbuotojai, pasikeitus jq asmens duomenims, nedelsdami infor"muoj a apie taigimnazijos admin istracij4.
48' Darbuotojq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymotikslai. Kai asmens duomenq nebereikia 

_tvarkj.ti, ;i. y.u"rrn"iLi""rii,'1ilil, tuos, kurie istatymLtnustatytais atvejais turi b[ti perduoti atitinkamam ur.t,urri.
49. Darbuotoiq asmens duomenys tvarkomi siais tiksrais:
49' l' darbo santykiq lgyvendinimo, darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos - tvarkomidarbuotojq vardai ir pavardes, deklaruotos ar gyvenamosios ,i.to, 

"a..*i, gimimo datos, asmenskodai, banko s4skaitq numeriai (darbuotojui sutik-us), i kurias vedamas darbo uimokestis;49'2' Gimnazijos vadovo (vadovq) pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam vykdymui -tvarkomi darbuotoiq asmens kodai, informacija aple-da.buoioiq seiming padet!;
49'3' tinkamai komunikacijai su darbuotbjais ne dar-bo metu p;laikyii - tru.tomi darbuotojqgyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio;s;;;;il;;"""
49'4' tinkamoms darbo s4lygoms uztikrinti - su darbuotojo sutikimu tvarkoma infbrmacija,susijusi su darbuotojo sveikatos bukle, kuri tiesiogiai daro itakq darbuotojo darbo funkcijoms irgalimybeijas vykdyti teises aktq nustatyra tvarka;
49'5' siekiant uztikrinti vidaus administravimo veikl4 (strukt[ros tvarkymas, trlersonalovaldymas, turimq materialiniq ir finansiniq i5tekliq valdymas ir nauiojimas, rastvedybos tvarkymas) -gali buti tvarkomi kiti asmens duomenys (darbuotojui suiikus;;
49'6' darbq saugos, prie5gaisrin"t ,uugo. instruktavim o, gimnazijoje lvykusiq nelaimingqatsitikimq tyrimq ir apskaitos tikslais tvarkomili. urr.r, duomenys: vardas, pavardd, gimimo data,pareigos, gyvenamosios vietos adresas, para5as, nelaimingo aisitikimo 

'dlta, 
informac,ija apienelaimingo atsitikimo aplinkybes ir prieZastis, infoimacija apiJnelaimingo atrititiro pakeliui i darbqar. i5 darbo aplinkybes ir priezastir, drorn"nys apie pitirtq Zal4 sveikalai, informacija apie mirtiesprieZastis (ei darbuotojas mir5ta), duomenys apie attbholio kiek! (promilemis), narkotiniq, psichik4veikiandiq medZiagq kieki nukentejusiojo kraujyje, kiti atlikto tyrirno duomenys, sveikatos duomenysbei kiti asmens duomenys, kuriuoi putiikiu pui. u.-ro, kuriuos gimnazijagauna pagal teises aktusvykdydama atitinkam4 vidaus administravimo veikl4 ir (arba) kuliuos tvart<"yti gimnazijq lpareigojaistatymai:

49'7' informacijos skelbimo gimnazijos interneto svetaineje tvarkomi sie asmens duomenys:darbuotojq vardai, pavardes, pareigos, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei,



elektroninio pasto adresai, telefono numeriai, bei kiti asmens duomenys, kuriuos tvarkyti gimnazij4
ipareigoja istatymai ir kititeises aktai arba gimnazijatr.i Jror.nq subjekto sutikim4.

50' Naujo priimto darbuotojo_uardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data, gyrrenamosiosvietos adresas, atsiskaitomosios i4skaitos 
'numeris, 'asmeninis 

kontalktinis telefono numeris irelektroninio pasto adresas surenkami is paties duomenq ,ub.j.kto.5l' Darbuotojq asmens duomenis turi teisg tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra b[tinifunkcijoms vykdyti, ir tik tuomet, kai tai butina atitinkamiems tikslams pasiekti.
52' Gimnazijos darbuotojai, tvark.antys darbuotojq asmens duomenis, uZtikrina, kad clarbuotojq,kaip duomenq subjektq, teises butq uZtikiintos, tinkimai lgyvendinamos ir visa informacija butqpateikiama tinkamai ir raiku pagar nuitatyt4 form4 (Taisykriq ipriedas).
53' Darbuotojas turi teisg nesutikti, kad tutq tvart<ori tui kurie jo asmens duomenys. Toksnesutikimas gali bDti iSreikstas asmeniui patogiu b[du. Gimn azija, gavusi prasym4 nutraukti asmensduomenq tvarkym4, nedelsdama nutraukia ioki tvarkymq, nebent tai priestarauja teises aktqreikalavimams, ir apie tai informuoja darbuotoj4. 

t l
54' darbuotojq asmens duomenys saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek reikalinganustatytiems tikslams pasiekti.
55' Darbuotojai, kurie vykdydami priskirtas funkcijas tvarko darbuotojq asmens duomenis,laikosi konfidencialumo principo ii laiko paslapty;e uei kokiq su asmens duomenimis susijusi4informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pu..igur, nebent tokia informacija b[tq v,iesa pagalgaliojandiq istatymq ar kitq teises akiq nuostatas. Paieiga-saugoti asmens duomenq paslapt! galioja taippat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar"sutarti-niams santykiams.
56' Darbuotojq asmens duomenyi, kurie yra atitinkamq dolumentq (sutartys, jsakymai,

prasymai ir kt.) tekstuose, saugomi vadovaujantis Bendrqjq dokumentq ruuloiiro terminq rodykleje,patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurolytais terminais.

VIII SKYRIUS
DUOMENU VEIKLOS IRASU VEDIMO TVARKA

57 ' Duomenq veiklos lrasai vedami informacineje sistemoje, tadiau gali b[ti perkelti ielektroning rinkmen4. Duomenq veiklos jrasuose privalo buti nurodyta:"
57. I . duomenq tvarkytojas;
57.2. duomenq tvarkymo tikslas;
57.3. apra5omi procesai;
57.4. duomenq Saltiniai;
57.5. duomenq subjektq kategorijos;
57.6. asmens duomenq kategorijos;
57.7. asmens duomenq tvarkymo teisinis pagrindas;
57.8. vidiniai asmens duomenq naudotojai;
57.9. duomenq gavejq kategorijos;
57.10. duomenq saugojimo ir panaikinimo terminai;
57 .11 . duomenq saugojimo vieta;
57 .12. naudojamos technines ir organizacines duomenq saugumo priemones.
58' Duomenq veiklos iraiq vedimo informacineje sistem$ gali b[ti ir kitq nuostatq, pildomq

pagal poreiki. Duomenq veiklos ira5ai vedami ir pildomi nuolat, ltraukiant naujas duomenq tvarkymo
operacijas.

59' Kart4 per vienerius metus turi bDti atliekamas patikrinimas pasirinktinai iki l0 proc. irasqauditavimui atlikti ir ivertinti.
60. Kart4 per trejus metus turi bDti atliekamas i5samus patikrinimas ir auditavimas.



6l' Duomenq veiklos lrasq vedimo.tvarka reguliariai perZi[rima ir, prireikus ar pasikeitusasmens duomenq tvarkym4 reglamentuojantiems teises"aktams, diegiant struktilrinius, technologiniusar kitokius pakeitimus, atnaujiiama.
62' visi Siame skyriuje nenumatyti veiksmai, susrjg su duomenq veiklos lrailq vedimugimnazijoje, privaro b[ti derinami su duomenq apsaugos pareig'nu.

ASMENS DUOMENU TVARKYTOJU PASITELKIMAS

63' Gimnazija gali pasitelkti duom_enq tvarkytojus, kurie teikdami paslaugas gimnairijai gaunaprieig4 prie asmens duomenq ir juos tvarko gimnaiijos nustatytais tikslais bei pagal .jos nurodymus,tiek, kiek tai b[tina paslaugai suteikti.
64' Gimnazija pasitelkia tokius duomenq tvarkytojus, kurie pakankamai uZtikrina, kacl tinkamostechnines ir organizacines priemones bus igyvendintor ioLiu bud;, .;og dro,,"nq tvarkymas atitiktqReglamento reikalavimus ir b[tq uZtikrinta iinLurnu duomenq subjekto teisiq apsauga.
65' Gimnazija, suteikdama duomenq tvarkytojurr pii.ig4 p.ie asmen! duo*.rq, su duomenqtvarkytojais sudaro rasytines sutartis, kuriose turi tuti numatoma, kad duomenq tvarkltojai duomenistvarko tik pagal duomenq valdytojo nurodymus.
66' Sutartyse nustatomi duomenq tvarkyrlo dalykas ir trukme, duomenq tvarkymo pobiidis irtikslas' asmens duomenq rDsis ir duomenq subjektq kategorijos, duomenri valJytojo prievoles ir teisesbei kitos Reglamento 28 straipsnyje numatytos privalomo-s nuostatos.

IX SKYRIUS
ASMENS DUOMENU GAVIMAS IR TEIKIMAS

67' Asmens duomenys trediosioms Salims gali btiti teikiami tik istatymq ir kitq tr:ises aktqnustatytais atvejais ir tvarka:
67' l ' asmenq, pateikusiq gimnazijai skundq ar prasym4, asmens duomenys skundo ar prasymonagrinejimo tikslu - juridiniams ir fiziniams asmenims, igiiotiems pagal kompetencij4 nagrirneti gaut4pra5ymq ar skundq;
67 '2' asmenq ir duomenq valdytojq (fiziniq asmenq) asmens duomenys gindo nagrinejimo tikslu -teismams, ikiteisminio gindo nagrinejimolityrimo institucijoms;
67'3' gimnazijos darbuotojq asmens duomenys: socialinio draudimo mokesdio adminListravimo

tikslu - valstybinio socialinio draudimo fondo valdylai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos,mokesdiq administravimo tikslu - valstybinei mokesdiq inspekcijai p.ie Lietr"ros Respublikos finansqministerijos;
67'4' asmenq, patekusiq i gimnazijos atliekamo vaizdo stebejimo lauk4, vaiz.do duomenysgalimq teises aktq paZeidimq nustatymo tikilu - ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ar kitomsvalstybes !galiotoms institucijoms;
67 '5' Liniasklaidos atstovtl duomenys gindo del Lietuvos Respublikos visuomenes informavimo

istatyme ir kituose visuomenes informavim4 reglamentuojandiuose lstatymuose bei teises aktuosenustatytq visuomenes informavimo principq neiilaikymo nagrinejimo iikrlr- - tr;;;i*.t";;,
inspektoriaus tarnybai, teismams ar kitoms valstybes lgaiiotoms instituci;oms.

68' Gimnazija. d.uomenq subjektq duomenis duor.nq gavejams gali teikti ir pagal sudaryt4sutarti arba vienkartiniduomenq gavejo prasym4, nepazeisdama teises aktuose ltvirtintq reikalavimq irasmens duomenq konfidencialumo uZtikrinimo bef laikydamasi duomenq valdyojo atskaito.yb",principo.
69' Vienkartinio duomenq teikimo atveju gimnazija, teikdama asmens duomenis pagal

trediosios Salies vienkartin! pra5ymq, pirmeny-bg 
-teikia 

duomenq teikimui elektr.oniniiq ryliqpriemonemis, jeigu pra5yme nenurodyta kitaip. Siekiant jgyvendinti Reglamento 5 straipsnio 2 dalyje



itvirtintQ duomenq valdytojo atskaitomybes princip4, duomenys trediosioms Salims gali briti teikiamitik' kai duomenq gavejas teiktame prasyme nr.oao aplinlybes, pagrindZiandias, kad duomenqtvarkymas (teikimas) atitinka Reglamento 5 straipsnyj. ltuirtintu, prir;ifi; i; yra pagristas bent vienaReglamento 6 straipsnio I dalyje arba 9 straipsn ii z'iayi, ltvirtinta teiseto duomenq tvarkymo sqlyga.Pra5yme nurodyi:
69.1. duomenq gavimo konkretq ir aiSkiai apibrdLtqtiksl4;
69'2' jeigu yra, duomenq tvarkymo (gavimo) t.i.ini pagrind4, ltvirtint4 teises aktuose. irkonkredi4 iq nuostat4, suteikiandi4 teisg gauti asmens duomenis;
69'3' duomenq tvarkymo (gavimo) teiset? sqlyg4, ltvirtint4 Reglamento 6 straipsnio I dalyjearba9 straipsnio 2 dalyje, kuria vad-ovaujantis suteikiam"aieise gauti/teiliti asmens duomenis;69'4' konkredi4 prasomq duomenq apimti. Prasymai pateikti vis4 turim4 inforrnracij4 apieasmeni nelaikytini konkrediais;
69'5' kai nurodoma, kad duomenis pateikti pra5oma vadovaujantis BDAR 6 straipsni6 I dalies earba f punktais, t. y. kai duomenis tvarkyti lteit<ii; reikia siekiani atlikti uZduot!, q,kdonn? viesojointereso labui, arba. vykdant duomenq uutoyio.lri pavestas viesosios valdZios funkcijas rlrba teiktiduomenis biitina siekiant teisetq duominq vaioytolo arba trediosios salies interesq apsaugosi, prasymeturi bDti issamiai pagrista, kodel 5iq asmenq inteiesai yra virsesni uZ duomenq subjekto teises ir laisves.70' Gimnazijos darbuotojas, nagrinejantis gaui4 prasym4 pateikti urr.n, duomenis, privaio: 

-

70' l' patikrinti, kad prasyme ,urodltas uir.ni dulmenq naudojimo tikslas yra konkretus irteisetas (nurodymas, kad duomenys reikalingi nagrinejant bylq ar ieikiant'ielLin1, puprurtai nelaikomaskonkrediu tikslu);
70'2' patikrinti,.ar duomenq gavejas pagristai remiasi prasyme nurodytu gavimo 1r teikimoteisiniu pagrindu bei.teiseta duomenq-tei[imo ir-gavimo s4lyga, ltvirtinta Reglamento 6 st*aipsnio Idalyje arba 9 straipsnio 2 dalyje;
70'3' kai duomenis pateikti pra5oma remiantis Reglamento 6 straipsnio I dalies e arba fpunktais, ivertinti, ar gavejo interesai iikrai yra svarbesni uZ dilomenq sua;emo teises ir laisvers;
70'4' ivertinti,.ar prasomq pateikti d_uomenq apimtis n6ra per didell nurodytam tikslui pasiekti.7l' Asmens duomenq teikimui valstybes lr'savivaldybes institucij;;s l, istaigoms, tcai jios

institucijos ir lstaigos plg.al konkretq pakiausim4 gauna asmens duomenis istatymq nustatltomskontroles funkcijoms vykdyti, taikomos visos Siam-e skirsnyje aptartos duomenq teikimo/gavimos4.yg.os' Gimnazijos arba gimnazijos du.omenq tvarkytojo darbuotojai be papiLJomo teisinioreikalavimo gali b[ti asmens duomenq gavejais, jeigu jie ialyvauja oro*"rq valdytojo arba duomenqtvarkytojo vykdomose tvarkymo ope.aiiloie arba-sie duomenys yra butini gimnazijos d;arbuotojofunkcijoms vykdyti.
72' Gimnazijos darbuotojai, priklausomai nuo einamq pareigq ir atliekamq funkcijq, turi prieig4prie vieno ar keleto Siose taisyklese i5vardintq informaciniq iisterirl ir registrq,'is kuriq gaunami ir ikuriuos teikiami asmens duomenys tiek, kiek iai butina del viesojo intereso arba vykdant atliekamasfunkcijas.
73' Keidiantis teises aktams, Gimnazija esant poreikiui gali sudaryti sutartis del duomenqteikimo ir (ar) gavimo ir iS kitq informaciniq sisiemq ir registrq.

XII SKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRIEMOINES

74. Gimnazijos darbuotojai privalo laikytis Taisykriq nuostatq
Gimnazijos idiegtas organizacines ir iechnin., p.i"ron.., ,ki.tu, asmens
atsitiktinio ar neteiseto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo
tvarkymo.

ir prisideti jgyvendinant
duomenims apsaugoti nuo
bet kokio kito neteiseto



75'Gimnazijos darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslLaptyje bet koki4
su asmens duomenimis susijusi4 informacrjq, su kuria jie susipaZino eidami savo paieigai, nebenttokia
informacija b[tq viesa pagal galiojandiq lstatymq ar kitq teises aktq nuosratur. Si pur.i[u isli.ku galioti
perejus dirbti i kitas pareigas gimnazijoje arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiairs su
gimnazija.

76. Darbuotojai automatiniu b[du tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kaijiems suteikiama
prieigos teise prie atitinkamos informacines sistemos. Prieiga prie aimen, dror.nq g;ali bilti suteikta
tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingilo funkcijoms vykdyi. blrrbo riantykiams
pasibaigus, darbuotojui prieigos prie registrq ir kitq p.og.urn,.l teises panaikinamos.

77. Datbuotojai gali perduoti dokumentus, kuriuose nurodyti asmens duomenys, tik tiems
darbuotojams, kurie pagal pareigas ar atskirus pavedimus turi teisg dirbti su asmens duomenimis.

78. Darbuotojai, vykdantys duomenq subjekto duomenq tvarkymo funkcijas, turi uZkirsti keli4
atsitiktiniam ar neteisetam tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai l. saugiai (vengiant
nereikalingq koprjq su duomenq subjekto duomenimis kaupimo ir kt.). Dokumentq kopijos, kuiiose
nurodomi duomenq subjekto duomenys, turi buti sunaikinamos tokiu budu, kad Siq dokumentq nebutq
galima atkurti it atpaLinti jq turinio, pavyzdLiui, susmulkinant, tadiau jokiu b[du neiSmetant j
SiuksliadeZg ar nepaliekant duomenq Salia jos ar kitoje atviroje vietoje. Uz duorn.nq sunaikinim4
atsakingas duomenis naikinantis asmuo.

79. Darbuotojai, kuriq darbo kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iS kuriq
kompiuteriq galima. patekti i gimnazijos IS, kuriose yra iaugomi asmens duomenys, siavo darbo
kompiuteriuose turi naudoti slaptaZodZius; ,,svedio"- (angl.- guest) tipo, tai y.u, n,rupraugoti
slaptaLodZiais, vartotojai yra draudZiami. Siuose kompiuteiiuoie taip pat reikia naudoti ekrano
uZskland4 su slaptaZodZiu.

80. Minimal[s reikalavimai slaptaZodZiams:
80.1. juos turi sudarytine maZiau kaip 8 simboliai, i5 kuriq bent kelituri b[ti skaidius ir raide;
80.2. jie negali sutapti su darbuotojq ar jq Seimos nariq asmeniniais duomenimis;
80.3. juos saugo ir juos gali Zinoti tik darbuotojai, dirbantys su konkrediais kompiuteriais;
80.4. jie negali biiti saugomi vieSai ir negali b[ti prieina.i taip visuma.
81. SlaptaZodZiai esant butinybei (pasikeitus darbuotojui, iSkilus isilauZimo gresmei ir pan.) turi

buti keidiami.
82' Darbuotojq 

. 
darbo kompiuteriai, kuriuose saugomos rinkmenos su fiziniq asmenq

duomenimis, negali buti laisvai prieinami i5 kitq tinklo koirpiuteriq. Siq kompiuteriq arrtivirusine
programine iranga turi b[ti nuolat atnaujinama.

83. Nesant bfitinybes, rinkmenos su interesantq duomenimis neturi buti dauginamos
skaitmeniniu bDdu, tai Ytd, kuriamos rinkmenq kopijos vietiniuose kompiuteriq dlskuose,
nesiojamosiose laikmenose, nuotolinese rinkmenq talpyklose ir kt.

84. Gimnazijoje yra uZtikrinamas saugiq protokolq ir (arba) slaptaaodLiq naudojimas, kai
asmens duomenys perduodami isoriniais duomenq perdavimo tinklais.

85. Asmens duomenq, esandiq i5orinese duomenq laikmenose ir elektroniniame pa5le, saugos
kontrole ir iStrynimas po jq panaudojimo uZtikinamas perkeliant juos ! duomenq bazes.

86. Gimnazijos direktoriaus paskirtas atsakingas darbuotojas privalo uZtikrinti:
86.1. pa5aliniq asmenq iejimo ! serveriq patalpas ktntiolg, naudojant bendr4 apsaugos

signal izacij os sistem4;
86.2. vidinio gimnazijos kompiuteriq tinklo apsaug?.
87. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darb4, kad kiek lmanoma apribotq galimybg

kitiems asmenims (kitiems darbuotojams ar kitiems tretiesiems asmenims; suZinoti tvarkomuLs asmens
duomenis. Si nuostata igyvendinama:

87.1. nepaliekant dokumentq su tvarkomais asmens duomenimis ar kompiuterio, kuriuo
naudojantis galima atidaryti rinkmenas su asmens duomenimis, be prieZi[ros taip, kad juose esandiq



informacij4 galetq perskaityi darbuotojai,
kiti asmenys;

neturintys teises dirbti su konkrediais asmens duomenimis,

87'2' dokumentus laikant taip, kad jq (ar jq fragmentq) negaletq perskaityti atsitiktiniai
asmenys;

87.3. jei dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq, kitiems darbuotojams, padaliniams,
istaigoms perduodami per asmenis, kurie neturi teises tvarkyii asmens duomenis, arba p,er pa5t4 ar
kurjeri, jie privalo bDti perduodami uZklijuotame nepermatomlme voke. Sis punktas netaik,omas, jeigu
mineti pranesimai iteikiami asmenims asmeniskai ir konfidencialiai.

88. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikilimo, pakeitimo,
atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisdto tvarkymo turi buti taikomos Sios infrastiukturines,
administracines ir telekomunikacines (elektronines) priemones :

88.1. saugus ir tinkamas technines lrangos i5destymas ir jos prieZi[ira, informaciniq sistemq (lS)
ptieLiura, tinklo (LAN, belaidZio) valdymas, naudojimosi iniernetu saugumo uZtikrinimLas ir kitos
informaciniq technologij q priemones;

88.2. prieSgaisrines apsaugos tarnybos nustatytq normq laikymasis;
88.3. saugus ir tinkamas darbo organizavimas bei kitos administracines priemones;
88.4. butina bent kart4 per dvejus metus vykdyti informaciniq sistemq duomenu tvarkymo

keliamos rizikos vertinim4;
88.5. Gimnazijos paruoStq organizaciniq ir techniniq duomenq saugumo priemoniq lvertinimo

auditas turi bDtq atliekamas bent vien4 kart4 per dvejus metui;
88.6. atsiZvelgiant j rizikos vertinimo rezultatus, turi buti

priemones;
diegiamos butinos duomenq saugumo

88.7. atliekami praktiniai bandymai del avarinio (angl. disaster recovery) asmens duomenq
atkiirimo;

88.8. ne rediau kaip vienq kart4 per savaitg atliekamas duomenq atsarginiq koprjq darymas;
88.9. atsarginiq duomenq kopijq laikmenos, kurios b[tq saugomos atsarginiq'lrcprjq saugykloje

atskirai nuo pagrindines buveines;
88.10. uZtikrinamas duomenq atkDrimas i5 naujausiq turimq atsarginiq duomenq koprj.{,

praradus duomenis del aparatines kompiuteriq lrangos gedimo, programines jiangos klaidc,s ar kitaip
paZeidus duomenq vienti sum4;

88.1 1. IS funkcionalumo ir duomenq vientisumo bei parengtumo testavimq atlikimas;
88.12. bent kart4 per metus turi bDti atliekamas bandomasis duomenq atk1rimas;
88.13. fiksuojami prisijungimq prie asmens duomenq lra5ai: bylos, prie kuriq buv,o jungtasi,

atlikti veiksmai su asmens duomenimis (lvedimas, perZiuia, k.itirus, nuikinirur'ir kiti urir.n,
duomenq tvarkymo veiksmai). Sie iraSai turi buti saugomi ne trumpiau kaip vienus metus;

88.14. mobiliuosiuose irenginiuose (neSiojamuosiuose kompiuteriuose, lllanSetese,
iSmaniuosiuose telefonuose ir pan.), jeigu jie naudojami ne gimnazijos vidiniame kompiuteriq tinkle,
esantys asmens duomenys ir prisijungimo prie gimnazijos tvarkomq asmens duomenq informacija
Sifruojami ar apsaugomi tokiomis priemonemis, kurios atitiktq urrn"n, duomenq atskleidinLo keliam4
rizik4

88.15. Sifruojami atsarginese kopijose, archyvuose ir iSorinese duomenq laikmenose saugomi
asmens duomenys;

88.16. asmens duomenq paie5kos uZklausoje nurodomas asmens duomenq naudojimo tikslas (-
ai).

X SKYRIUS
DUOMENU SAUGOJIMAS IR SUNAIKINIMAS



89. Gimnazija taiko skirtingus
duomenq tvarkymo tikslq:

asmens duomenq saugojimo terminus priklausomai nuo

89'l' darbuotojq asmens duomenys, tvarkomi su darbo santykiais susijusiais (vidaus
administravimo) tikslais, saugomi iki 50 ..tq po darbo sutarties nutraukimo vado.rraujantis Bendrqjq
dokumentq saugojimo terminq rodykle;

89'2' elektronines formos duomenq subjektq duomenys, tvarkomi gimnazijos paslaugq teikimotikslais, kurie yra tvarkomi ne susistemintuose rinkiniuose, saugomi 5 met-us nuo paskutinio pakeitimo
(papildymo), o susisteminti popierines ir elektronines formos duomenq rinkiniai saugonri laikantis
gimnazijos direktoriaus tvirtinamuose kasmetiniuose dokumentacijos planuose nustatltq ternrinq.

90' I5imtys.iS 
.aukidiau nurodyq saugojimo terminq gali buti nustatomos tiek, kiek tokienukrypimai nepaLeidLia duomenq subjektq teisiq, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai

dokumentuoti.
9l ' Duomenys, reikalingi siekiant pareikSti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimr,rs saugomitiek, kiek Sie yra bDtini tokiems tikslams pasiekti- pagal teismirig, administracing erba neteisming

procedIr4.
92' Asmens duomenys, nebereikalingijq tvarkymo tikslams pasiekti, yra sunaikinami, i5skyrus

tuos, kurie teises aktq nustatytais atvejais turi Uuii perauodami ! tam iikr4 urrnyuq.
93' Sunaikinimas apibreziamas kaip fizinis ar techninis veiksmas, kuriuo dokumente esantys

duomenys padaromi.neatkuriamais iprastin6mis komerciSkai prieinamomis priemon6mis.
94' Elektronine forma saugomi asmens duomenys sunaikinami juos istrinant be galimybes

atkurti.
95' Popieriniai dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq, susmulkinami, o likudiai saugiul-i

DUOU SunatKlnaml.

XI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

96' Sios Taisykles perZiiirimas periodi5kai, bet ne rediau kaip kart4 per I metus ir atnilujinamas
pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq tvarkym4. 

' '
97' Darbuotojai su Siuo ApraSu supaZindinami pasiraiytinai ir privalo laikytis .jame nustatytq

iparei goj imq, atl i kdam i savo darbo funkcij as j uo vadovauti s.
98' Sios taisykles suderintos su ulmerges Jono Basanavidiaus gimnazijos profesine sqjunga.
99' Darbuotojai, paLeidg Siq Taisykliq reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teises aktq

nustatyta tvarka.

Suderinta:
Ukmerges J.Basanavidiaus gimnazijos
profesines s4jungos pirm in inke
R.Atkodi[niene



Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnaz,ijos
asmens duomenq tvarkymo taisykliq
1 priedas

(Pavyzdin6 darbuotojo isipareigojimo saugoti asmens duomenq paslapt!fbrma)

DARBUOTOJO SIPAREIGOJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMEN PASLA.PT

(data)

Ukmerge
AS suprantu:
kad dirbdamas (-a) naudosiu ir tvarkysiu asmens duomenis, kurie negali buti atskleisti ar

perduoti neigaliotiems asmenims ar institucijoms;
kad netinkamas asmens duomenq tvarkymas gali uZtraukti atsakomybg pagal Lietuvos

Respublikos istatymus;
kad draudZiama perduoti ar dalintis su kitais asmenimis istaigos viduje ar uZ jos ribq

slaptaZodZiais ir kitais duomenimis, leidZiandiais programinemis ir techninemis priemonemis naudotis
bet kokios formos asmens duomenimis.

AI pasiZadu ir isipareigoju:
saugoti asmens duomenq paslapti;
tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis galiojandiais teises aktais, taip pat pareigybes

apra5ymu ir taisyklemis, reglamentuojandiomis man patiketas asmens duomenq tvarkymo funkcijas;
neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq ivairiomis priemonemis susipaZinti su

istaigos viduje, ir uZ jos ribq tvarkoma informacija ne vienam asmeniui, kuris nera lgaliotas naudotis
5ia informacija;

prane5ti Gimnazijos direktoriui ir duomenq apsaugos pareig[nui (DAP) apie bet koki
ltartin? elgesi ar situacij4, kurie gali kelti gresmg asmens duomenq saugumui.

AS Zinau:
kad uZ bet koki Sio isipareigojimo nesilaikym4 ir asmens duomenq apsaugos paZeidim4

turesiu atsakyti pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus;
kad Sis isipareigojimas galios mano darbo Ukmerges Jono Basanavidiaus g;imnazijoje

laik4 ir perejus dirbti ! kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams;
kad duomenq subjektas turi teisg reikalauti atlyginti turtinq ar neturting Lalq, patirtq del

neteiseto asmens duomenq tvarkymo arba kitq duomenq valdytojo veikimo ar neveikimo:
kad duomenq valdytojas, duomenq tvarkytojas arba kitas asmuo atlygina asmeniui

padaryt4 Lalq, o nuostolj i5reikalauja istatymq nustatyta tvarka i5 asmens duomenis tvarkandio
darbuotojo, del kurio kaltes atsirado 5i Zala.

AS esu susipaZings (-usi) su 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq
duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos
reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu ir kitais teises aktais,
reglamentuojandiais asmens duomenq apsaug4.

( darbuotojo pareigos) (para5as) (vardas, pavarde)



Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazlijos
asmens duomenq tvarkymo taisykli 11

2 priedas

PRANESIMAS/SUTIKIMAS DEL ASMENS DUOMENU TVARKYMO

Man yra Zinoma ir as SUTINKUAIESUTINKU (nereikalingq iibroukti),kad:

1. Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazija mano asmens duomenis (nurodlti asmens
duomenis)

tvarkys/tvarko Siai s tikslais :

2. Siq duomenq tvarkymo pagrindas (nurodyti teisin! pagrindq).

3. Asmens duomenys saugomi
4. Asmens duomenys bus pateikiami
5. JDs turite teisg susipaZinti u U *"r*ir .i"

asmens duomenimis, teisg pra5yti iStaisyti netikslius duomenis, iStrinti neteisetai tvarkomusr duomenis
arba apriboti jq tvarkym4, teisg nesutikti su duomenq tvarkymu, kai duomenq tvarkymas vykdomas
siekiant teisetq Gimnazijos interesq.

6. Visais klausimais, susijusiais asmens duomenq tvarkymu, asmens duomenq apsaugos
uZtikrinimu ar asmens duomenq saugumo paZeidimais galite kreiptis ! Gimnazijos duomenq apsaugos
pareiglnq Editq Usonieng Siais kontaktais: tel. (+370 658 26934), el. p.
psichologas@,basanavicius.ukmerge.lm.lt , adresas - J. Basanavidiaus g. 10, Ukmerge.

7. JDs turite teisg pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai (L. Sapir:gos g. 17,
Vilnius, tel. (8 5) 271 2804,279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu manote, kad Gimnazijaneteisetai tvarko
J[sq asmens duomenis arba neigyvendina J[sq teisiq.

(vardas, pavarde)

(parasas)

(data)



Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazij os

asmens duomenq tvarkymo taisykliq
3 priedas

(Molcyklos darbuotojr; informavimo apie asmens duomeng tvarkym4 formLa)

INFORMAVIMAS APIE DARBUOTOJO ASMENS DUOMENU TVARKYMT.T

------Tdaia-

Ukmerge

A5, esu informuotas (-a),
(vardas, pavarde)

kad mano asmens duomenys yra tvarkomi duomenq valdytojo - Ukmerges Jono Basanavidiaus
gimnazijos (toliau - Gimnazija), juridinio asmens kodas 190341397, buveinds adresas J. Basanavidiaus
10, LT-20107, Ukmerge.

1. Gimnazijoje tvarkomi mano asmens duomenys: vardas, pavard6, asmens kodas, paraSas,

asmens socialinio draudimo numeris, pilietybe, adresas, telefono rySio numeris, elektroninio pa5to

adresas, gyvenimo apra5ymas, Seimine padetis, pareigos, duomenys apie priemim4 (p,:rkelima) i
pareigas, atleidim4 i5 pareigq, duomenys apie i5silavinim4 ir kvalifikacij4, duomenys apie mokym4,
duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo uZmokesti, iSeitines iSmokas, kompensacijas, pa5alpas,

informacija apie dirbt4 darbo laik4, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija aLpie atliktus
darbus ir uZduotis, Lietuvos Respublikos piliedio paso arba asmens tapatybes kortel€:s numeris,
i5davimo data, galiojimo data, dokument4 i5davusi istaiga, specialiq kategorijq asrnens duomenys,

susijg su sveikata, dokumentq registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia
pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai.

2. Asmens duomenq tvarkymo tikslai:
2.1. darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
2.2. Gimnazijos kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam v),kdynrui;
2.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
2.4. tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti.
3. Asmens duomenq tvarkymo teisinis pagrindas - Lietuvos Respublikos darbo kocleksas, ir ji

igyvendinantys poistatyminiai teises aktai.
4. Mano asmens duomenys gali buti perduoti Siems duomenq gavejams:

4.1 . duomenq tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas gimnazijai;
4.2. teismui, teisesaugos istaigoms ar valstybes institucijoms tiek, kiek toki teikim4 nustato

teises aktq reikalavimai ;

4.3. kitiems fiziniams/juridiniams asmenims mano sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas del
konkretaus atvejo.

5. Sutinku/nesutinku, kad gimnazija renginiq vieSinimo tikslu:
(netinkamq iSbraukti)

n B[siu fotografuojamas ;

! B[siu filmuojamas.
6. Sutinku/nesutinku, kad fotografavimoar filmavimo metu gauti asmens duomenys biitq

(netinkam4 iSbraukti)
skelbiami:

I Gimnazijos patalpose;

I



tr Gimnazijos interneto svetaineje;
n Gimnazijos,,Facebook" paskyroje;

! Rajono vietineje spaudoje.
7. Turiu teisg bet kada at5aukti sutikim4.tvarkyti mano duomenis. Sutikimo at5aukimas nedaro

poveikio sutikimu pagristo asmens duomenq tvar'kymo, atlikto iki sutikimo at5aukimo, teisdtumui.
8. Visais klausimais, susijusiais mano 4smens duomenq tvarkymu, apsaugos uZtikrinimu ar

asmens duomenq saugumo paZeidimais galiu kreiptis i duomenq apsaugos pareig[n4 Edit4 Usonieng
Siais kontaktais: tel. (+370 658 26934, el. p. psichologas@basanavicius.ukmerge.lm.lt.

9. Galiu teises aktq nustatyta tvarka igyvendinti Sias teises:
9.1. teisg leisti susipaZinti su mano asmens duomenimis ir juos i5taisyi arba iStrinti;
9.2. teisg apriboti duomenq tvarkym4;
9.3. teisg nesutikti, kad asmens duomenys biitq tvarkomi;
9.4. teisg i asmens duomenq perkeliamum4.
Sias teises galiu igyvendinti teises aktq nustatyta tvarka.
10. Mano asmens duomenys bus saugomi 50 m. laikotarpi (i5skyrus asmens duomenis

renkamus Gimnazijos renginiq vie5inimo tikslu). Sis terminas gali b0ti pratgstas, jei asmens duomenys
yra naudojami arba gali buti naudojami kaip irodymai ar informacijos Saltinis ikiteisrniniame ar
kitokiame tyrime, iskaitant ir Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos vykdomarne tyrime,
civilineje, administracineje ar baudZiamojoje byloje ar kitais istatymq nustatytais atvejais. Tokiu atveju
asmens duomenys gali bDti saugomi tiek, kiek reikalinga Siems duomenq tvarkymo tikslams, ir
sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi. .

11. Turiu teisE pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17,
Vilnius, tel. (8 5) 271 2804,279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu Gimnazija neteisetai tvarko mano
asmens duomenis arba neigyvendina mano teisiq.

(parelgos) (paraSas) (varoas, pavaroe)

't

'i



, Ukmerges Jono Basanavidiaus gimnazijos
asmens duomenq tvarkymo taisykliq
4 priedas

(tevq /globejq.l vardas. pavarde)

(adresas, telefonas, el. paitas)

Gimnazijos direktoriui

SUTIKIMAS
DEL VAIKO FILMAVIMO IR (AR) FOTOGRAFAVTMO BEr NUOTRAUKV rlr (AR)

FILMUOTOS MEDZIAGOS VIESINIMO
20__

Ukmerge

As,b[damas(-a)teisetuvaikoatstoluiratstovaudamas(-a)
vaikointeresuffiKU@ereikalingqiibrauhi),kadmanol;iinus/dukra
(globotinis/globoti'd) ,, , , , , , tesimokantis ukmergds Jono Ba.sanavidiausgimnazijoje--_------...ktase;e,@filmuojamas(-a),daromaga,rsineirvaizdine
medLiaga mokvklos s191j!y, minejimq, olimpiadq, viktorinq, spoftiniq varzybrt i.litf-rlrginiq metu.Taip pat, SUTINKUA{ESUTINKU (nereikalin[q iibrauhi), kad minetos nuotraukos trci filmuoramedZiaga b[tq viesinama: gimnazijos stenduose, gi*ilarlior internetineje svetaineje, rajono spaudoje,socialiniuose tinkluos.e, reklamuojant ii (ar) teikiant in6.ru.i;f apie gimnazijos vykdomas veiklasr, renginius,mokiniq ugdym4, pasiekimus, reprezentuojant ugdymo istaig4 ir pan.

Man yra suprantama, kad auksdiau pamineti informacijos Saltiniai yra viesi ir jose purblikuojam4teksting bei vaizding medLiag4 gali neatlyginamai atgaminti viesosios informacijos rengejai, o taip pat tokiamedLiaga gali buti panaudota parodose, tp*dot darbu"ose, pristatymuose nepriestaraujant Lietuvos f(espublikos
teises aktams.

Prisiimu atsakomybq uZ atminimui gaut4.filmuot4 ir (ar) fotografuot4 medLiag4su vaikq atvaizdaispagal Lietuvos Respublikos asmens duomenq-teisines upruugor';statyil4 bei'BenJrojo duomenu apsaugosreglamento (ES) 20 I 6/679 nuostatas.
Esu informuotas(-a) ir suprantu, kad neturiu teises kitq vaikq nuotraukq naudoti kitais tikslais (ne

asmeniniais), jq publikuoti be jq teisetq atstovrl sutikimo.
Turiu teisg bet kada atsaukti 5! sutikim4 tvarkyti mano duomenis. Sutikimo at5aukirnas nedaropoveikio sutikimu pagristo asmens duomenq tvarkymo, atlikto iki sutikimo atiaukimo, teisetumui.
visais klausimais, susiiusiais mano asmens duomenq tvarkymu, apsaugos uZtikrinimu ar asmensduomenq saugumo pazeidimais galiu kreiptis i duomenq upruugo, pareigun4 Eait4 uloniene Siais kontaktais:tel.+370 658 26934,el. p. psichologas@basanavicius.ukmbrge.lm.i.
Galiu teises.aktq nustatyta tvarka igyvendinii Sias teises: teisq leisti susipaZinti su mano asmens

duomenimis ir juos i5taisyti arba i5trinti; teisgapriboti d-uomenq tvarkym4; teisg nesutikti, kad asmens duomenys
biitq tvarkomi; teisg i asmens duomenq perkeliamuma. 

,Sias teises galiu lgyvendinti teises aktq nustatyta tvarka.
Issamiq informacij4.apie gimnazijoje tvarkomus asmens o,lomenii ir Jiisq teises galiterasti Gmnazijosintemeto svetaineje : .

Turiu teisg p-ate]lti skund4 Valstybinei duomenq upruugo. inspekcijai (L. Sapiegos g. t 7, \rilnius, tel.(8 5) 271 2804,279 
.1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu gimnazija ieteisetai tvarko mano asmens duomenis arbaneigyvendina mano teisi q.

(tevq/globejq paraSas, vardas, pavarde)


