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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokykloje, 

juridinio asmens kodas 305935833, buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos 

Respublika (toliau – Mokykla), tvarkos (toliau – Tvarka) tikslas – nustatyti duomenų subjektų teisių 

įgyvendinimo Įstaigoje tvarką. 

1.2. Įgyvendinant duomenų subjekto teises vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 

laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir Lietuvos Respublikos asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymu. 

1.3. Tvarka parengta vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka 

Reglamente (ES) 2016/679 vartojamas sąvokas. 

2. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE DUOMENŲ TVARKYMĄ 

2.1. Informacija apie Mokyklos atliekamą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą, nurodyta 

Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsniuose, pateikiama raštu asmens duomenų gavimo metu 

arba Įstaigos skelbiamoje Privatumo politikoje. 

2.2. Informacija apie duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymą pateikiama asmens duomenų gavimo 

metu. 

2.3. Kai duomenų subjekto asmens duomenys renkami ne tiesiogiai iš duomenų subjekto, apie šio duomenų 

subjekto asmens duomenų tvarkymą informuojama: 

(i) per pagrįstą laikotarpį nuo asmens duomenų gavimo, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, 

atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes; 

(ii) jeigu asmens duomenys bus naudojami ryšiams su duomenų subjektu palaikyti – ne vėliau 

kaip pirmą kartą susisiekiant su tuo duomenų subjektu; arba 

(iii) jeigu numatoma asmens duomenis atskleisti kitam duomenų gavėjui – ne vėliau kaip 

atskleidžiant duomenis pirmą kartą. 

3. TEISĖ SUSIPAŽINTI SU DUOMENIMIS 
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3.1. Duomenų subjektui turi būti suteikiama teisė susipažinti su apie jį surinktais asmens duomenimis ir 

galimybė šia teise lengvai ir pagrįstais laiko tarpais pasinaudoti, kad duomenų subjektas žinotų apie 

asmens duomenų tvarkymą ir galėtų patikrinti jo teisėtumą. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę 

žinoti ir būti informuotas, visų pirma, apie tai, kokiais tikslais asmens duomenys tvarkomi ir, jei 

įmanoma, kokiu laikotarpiu jie tvarkomi bei kas yra duomenų gavėjai. 

3.2. Mokykla, esant duomenų subjekto prašymui įgyvendinti teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, 

turi pateikti: 

(i) informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi, ar ne; 

(ii) su asmens duomenų tvarkymu susijusią informaciją, numatytą Reglamento (ES) 2016/679 15 

straipsnio 1 ir 2 dalyse, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi; 

(iii) tvarkomų asmens duomenų kopiją. 

3.3. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta tvarkomų asmens duomenų kopija ir kita 

forma, nei Įstaiga pateikia, tačiau už tai imamas mokestis, apskaičiuotas pagal administracines išlaidas. 

4. TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS 

4.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsniu, turi teisę reikalauti, 

kad bet kokie jo tvarkomi netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o neišsamūs papildyti. 

4.2. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs, 

Įstaiga gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

4.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti 

duomenų gavėjams, Mokykla šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma 

ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta 

informacija apie tokius duomenų gavėjus.  

5. TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS („TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM“) 

5.1. Duomenų subjekto teisė į jo asmens duomenų ištrynimą („teisė būti pamirštam“) įgyvendinama 

Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais. 

5.2. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali būti 

neįgyvendinta Reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais. 

5.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) buvo perduoti 

duomenų gavėjams, Įstaiga šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, nebent tai būtų neįmanoma ar 

pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų pateikta 

informacija apie tokius duomenų gavėjus. 

6. TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ 

6.1. Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Įstaiga privalo įgyvendinti 

duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą. 

6.2. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prieš tokio apribojimo panaikinimą 

duomenų subjektas elektroninių ryšių priemonėmis yra informuojamas. 
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6.3. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (kurių tvarkymas apribotas pagal duomenų subjekto 

prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, Mokykla šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, 

nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę 

prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus. 

7. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ 

7.1. Naudodamasis savo teise į asmens duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas 

duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma. 

7.2. Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Mokyklai 

susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis 

kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi 

nesudaryti tam kliūčių, kai:  

(i) duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu arba sutartimi; 

(ii) duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. 

7.3. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie 

tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. 

7.4. Asmens duomenys gali būti pateikiami internetu arba įrašyti į CD, DVD ar kitą duomenų laikmeną. 

Mokykla asmens duomenis gali pateikti naudodama atvirus formatus, tokius kaip XML, JSON, CSV, 

kartu su atitinkamais metaduomenimis.  

7.5. Jeigu perkeliamuose asmens duomenyse yra trečiųjų asmenų duomenų, siekiant išvengti neigiamo 

poveikio jų interesams, Mokykla asmens duomenis perkelti gali tik tada, kai jie yra kontroliuojami 

išimtinai duomenų subjekto, kurio prašymas vykdomas, ir tik dėl asmeninių ar namų ūkio poreikių.  

7.6. Duomenų subjektas, kreipdamasis dėl teisės į duomenų perkeliamumą, turi nurodyti, ar pageidauja, 

kad jo asmens duomenys būtų persiųsti jam ar kitam duomenų valdytojui. 

7.7. Vykdant duomenų subjekto prašymą perkeliami tik su duomenų subjektu susiję bei jo duomenų 

valdytojui pateikti duomenys ir tik tie, kuriuos tvarko Mokykla. Į šios teisės sritį nepatenka asmens 

duomenys, gauti jau apdorojus, išanalizavus tiesiogiai duomenų subjekto pateiktą informaciją bei 

fiksuotus duomenis, pavyzdžiui, vartotojo profilis, sukurtas remiantis išanalizuotais duomenimis.  

7.8. Savo teise į asmens duomenų perkeliamumą duomenų subjektas turi teisę naudotis nedarydamas 

poveikio jokiai kitai teisei (tai galioja ir bet kurioms kitoms Bendrajame duomenų apsaugos 

reglamente numatytoms teisėms). Duomenų subjektas gali ir toliau naudotis Mokyklos teikiamomis 

paslaugomis ir pasinaudoti jos teikiamais pranašumais net ir po asmens duomenų perkėlimo 

operacijos.  

7.9. Pagal duomenų subjekto prašymą perkelti jo asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Jeigu 

duomenų subjektas to pageidauja, turi kreiptis į duomenų valdytoją dėl teisės reikalauti ištrinti 

duomenis („teisės būti pamirštam“) įgyvendinimo. 

8. TEISĖ NESUTIKTI SU DUOMENŲ TVARKYMU 

8.1. Duomenų subjektas, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsniu, turi teisę dėl su juo 

konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad Mokykla tvarkytų jo asmens 
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duomenis: 

(i) kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies 

interesų. 

8.2. Duomenų subjektui išreiškus nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu, toks tvarkymas atliekamas 

tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendžiama, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų 

tvarkymas, yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens duomenys 

yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

  

9. TEISĖ REIKALAUTI, KAD NEBŪTŲ TAIKOMAS TIK AUTOMATIZUOTU DUOMENŲ 

TVARKYMU, ĮSKAITANT PROFILIAVIMĄ, GRINDŽIAMAS SPRENDIMAS 

10.1. Ši teisė nėra įgyvendinama Mokyklos atliekamo duomenų tvarkymo atžvilgiu. 

10. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS 

10.2. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę raštu, pateikiant 

prašymą asmeniškai, paštu arba elektroninėmis priemonėmis asmeniui, atsakingam už duomenų 

apsaugą Mokykloje, el. paštu info@vilniauskm.lt arba Mokyklos buveinės adresu. 

10.3. Siekiant užtikrinti Reglamento (ES) 2016/679 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, 

kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta 

duomenų apsaugos pareigūnui. 

10.4. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti 

nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir/ar kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti 

arba kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. 

10.5. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo prašymas pateiktas raštu asmeniškai, duomenų 

subjektas turi patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To 

nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu duomenų 

subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 

13 ir 14 straipsnius. 

10.6. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, kartu turi 

būti pateikta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybės dokumento kopija. Ši nuostata 

netaikoma, jeigu duomenų subjektas kreipiasi dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal 

Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius. 

10.7. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Jei prašymas įteikiamas per 

atstovą – atsižvelgiant į prašymo pateikimo būdą, be aukščiau nurodytų dokumentų, atstovas turi 

nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir/ar kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens 

atstovas pageidauja gauti atsakymą, ir pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą (arba teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimo kopiją). 

10.8. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, Mokykla prašo papildomos informacijos, reikalingos 

ja įsitikinti. Mokykla turi dėti protingas pastangas nustatyti prašymą susipažinti su asmens duomenimis 

pateikusio asmens tapatybę, kadangi gali būti taikomos sankcijos už neteisėtą asmens duomenų 

atskleidimą tretiesiems asmenimis. 
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10.9. Kreipiantis raštu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, rekomenduojama pateikti Tvarkos 1 

priede nurodytos formos prašymą. 

11. PRAŠYMO ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES NAGRINĖJIMAS 

11.1. Gavus duomenų subjekto prašymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, jam 

pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą. Jeigu bus vėluojama 

pateikti informaciją, duomenų subjektas per nurodytą terminą informuojamas apie tai, nurodant 
vėlavimo priežastis, ir apie galimybę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

11.2. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Tvarkos 10 skyriuje nustatytos tvarkos ir reikalavimų, jis 
nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, duomenų subjektas apie 
tai informuojamas, nurodant priežastis. 

11.3. Duomenų valdytojas turėtų būti įpareigotas į duomenų subjekto prašymus atsakyti nepagrįstai 
nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, bei nurodyti priežastis, kai jis neketina patenkinti 
bet kurių tokių prašymų. 

11.4. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar 2 (du) mėnesius, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą 

ir skaičių. Tokiu atveju privaloma per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo raštu informuoti duomenų 
subjektą apie tokį pratęsimą ir nurodyti vėlavimo priežastis. 

11.5. Jeigu nusprendžiama nesiimti veiksmų pagal duomenų subjekto prašymą, privaloma nedelsiant, tačiau 

ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, raštu informuoti duomenų subjektą apie 
neveikimo priežastis (pvz., prašymą teikiantis asmuo nepatikslino savo tapatybės) ir apie galimybę 

pateikti skundą priežiūros institucijai. Privaloma tinkamai informuoti duomenų subjektą apie 
atsisakymą tenkinti jo prašymą. 

11.6. Jeigu prašymo nagrinėjimo metu nustatoma, jog duomenų subjekto teisės yra apribotos Reglamento 

(ES) 2016/679 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenų subjektas apie tai 
informuojamas. 

11.7. Duomenų subjekto prašoma pateikti informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama tokia 

pačia forma, kokia buvo gautas duomenų subjekto prašymas (nebent pats duomenų subjektas paprašė 
ją pateikti kitu būdu), t. y., jeigu prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis (pvz., el. paštu), 

informacija pateikiama įprastai naudojama elektronine forma. Informacija pagal duomenų subjekto 
prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo pateikiama valstybine kalba. 

11.8. Informacija ir pranešimai teikiami bei kiti veiksmai, susiję su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu, 

atliekami nemokamai, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti 

arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio pobūdžio – tokiu atveju Mokykla gali imti 
pagrįstą mokestį už informacijos ar pranešimo teikimą arba prašomų veiksmų vykdymą (tokiu atveju 

duomenų subjektas informuojamas apie nustatytą atlyginimo dydį (pavyzdžiui, už CD, DVD ar kitos 

laikmenos, kurioje yra vaizdo įrašo kopija, gavimą, dokumentų rengimą ir t. t.) ir duomenų teikimo 
apmokėjimo tvarką) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. Mokesčio dydis neturi viršyti 

informacijos ar pranešimo teikimo ar veiksmų atlikimo sąnaudų. Mokesčio dydį Mokykla nustato ir 

tvirtina atsižvelgdama į darbo ir materialines sąnaudas, kurių reikia informacijai ar pranešimui pateikti 
ar veiksmams atlikti. 

11.9. Ar prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, kiekvienu atveju reikia vertinti 

individualiai. Jeigu duomenų subjekto prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas, 
pareiga tai įrodyti tenka Mokyklai. 

11.10. Tais atvejais, kai Mokykla tvarko labai didelį kiekį asmens duomenų, neproporcingu gali būti laikomas 
prašymas pateikti informaciją apie visus tvarkomus asmens duomenis už visą jų tvarkymo laikotarpį. 

Vis dėlto, ir gavus neproporcingą prašymą, visų pirma rekomenduojama paprašyti duomenų subjekto 
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jį patikslinti, nurodant, dėl kokios priežasties duomenų subjektui yra būtina gauti tokį didelį kiekį 
informacijos, o jei tokios priežasties nėra – susiaurinti prašomų pateikti asmens duomenų apimtį. 

11.11. Mokyklos veiksmus ar neveikimą, įgyvendinant duomenų subjekto teises, turi teisę skųsti Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktai adresu www.ada.lt) ir/ar kompetentingam teismui pats 

duomenų subjektas arba duomenų subjekto atstovas, taip pat jo įgaliota ne pelno įstaiga, organizacija 
ar asociacija, atitinkanti Reglamento (ES) 2016/679 80 straipsnio reikalavimus.  

11.12. Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrus materialinę ar nematerialinę žalą, duomenų subjektas 
turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turi teisę kreiptis į teismą, kompetentingą nagrinėti 
tokius ginčus. 

  

http://www.ada.lt/
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Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos 

1 Priedas 
 

______________________________________________________________ 

(Duomenų subjekto vardas, pavardė) 

 
_______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

(Adresas ir/ar kiti kontaktiniai duomenys (telefono ryšio numeris arba el. pašto adresas (nurodoma 
pareiškėjui pageidaujant)) 

 

_______________________________________________________________________________________

______________ 
(Atstovas ir atstovavimo pagrindas, jeigu prašymą pateikia duomenų subjekto atstovas) 

 

 

Viešoji įstaiga Vilniaus krepšinio mokykla 

Juridinio asmens kodas 305935833 

Buveinė Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika 
 

PRAŠYMAS 

ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES) 
  

____________ 

(Data) 

 
___________ 

(Vieta) 

  
 

1. Prašau įgyvendinti šią (šias) duomenų subjekto teisę (-es): 

(Tinkamą langelį pažymėkite kryželiu): 

  

◻ Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą 

◻ Teisę susipažinti su duomenimis 

◻ Teisę reikalauti ištaisyti duomenis 

◻ Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“) 

◻ Teisę apriboti duomenų tvarkymą 

◻ Teisę į duomenų perkeliamumą 

◻ Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu 

 

2. Nurodykite, ko konkrečiai prašote ir pateikite kiek įmanoma daugiau informacijos, kuri leistų tinkamai 
įgyvendinti Jūsų teisę (-es) (pavyzdžiui, jeigu norite gauti asmens duomenų kopiją, nurodykite, kokių 

konkrečiai duomenų pageidaujate gauti (pavyzdžiui, 2020 m. x mėn. x d. elektroninio pašto laiško kopiją); 

jeigu norite ištaisyti duomenis, nurodykite, kokie konkrečiai Jūsų asmens duomenys yra netikslūs; jeigu 

nesutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, tuomet nurodykite argumentus, kuriais grindžiate 
savo nesutikimą, nurodykite, dėl kokio konkrečiai duomenų tvarkymo nesutinkate; jeigu kreipiatės dėl 

teisės į duomenų perkeliamumą įgyvendinimo, prašome nurodyti, kokių duomenų atžvilgiu šią teisę 

pageidaujate įgyvendinti, ar pageidaujate juos perkelti į savo įrenginį ar kitam duomenų valdytojui, jeigu 
pastarajam – nurodykite, kokiam): 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  

 

PRIDEDAMA: 
 

1. _______________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________ 

 

 

 
__________________  __________________  _____________________________________ 

         (Data)        (Parašas)                 (Vardas, pavardė) 
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                  PATVIRTINTA 

                  Viešosios įstaigos  

                  Vilniaus miesto krepšinio mokykla  

                   Direktoriaus Vytenio Tupčiausko 

                   2022 m. kovo 21 d. 

                   įsakymu Nr. V-1.6 –64 

 

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS 

 
DUOMENŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS 

VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS 

 

 
  

Šis Viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokyklos, juridinio asmens kodas 305935833, buveinė adresu Birželio 

23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika (toliau – Mokykla), veiklos tęstinumo valdymo planas (toliau - 

Planas) reglamentuoja Mokyklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos (toliau – IS) ir jos teikiamų funkcijų 

nepertraukiamos veiklos užtikrinimą. 

1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Vykdyti planą privaloma įvykus elektroninės informacijos saugos incidentui1, kai gali kilti pavojus IS duomenų 

konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui (toliau – Incidentai). 

1.2. Veiksmų, kurie būtų atliekami įvykus Incidentui, vykdymo eiliškumas yra nurodomas šiame Plane. 

2. Veiklos valdymo ir atkūrimo principai 

2.1. Pagrindiniai Incidentų valdymo principai prioriteto tvarka yra šie: 

2.1.1. Mokyklos darbuotojų gyvybės ir sveikatos apsaugos užtikrinimas. Būtina užtikrinti visų Mokyklos 

darbuotojų gyvybės ir sveikatos apsaugą, kol trunka ekstremali situacija2 ir likviduojami jos 

padariniai; 

2.1.2. IS veiklos atkūrimas; paskelbus ekstremalią situaciją, jei būtina, organizuojama IS fizinė sauga ir jos 

veiklos atkūrimas; visų pirma turi būti atkurtos kritiškiausios IS funkcijos ir užtikrintas jų 

prieinamumas; 

2.1.3. Mokyklos darbuotojų mokymas; darbuotojai nedelsiant turi būti informuojami apie susidariusią 

situaciją ir privalo būti iš anksto supažindinti su Planu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmeninę 

kiekvieno Mokyklos darbuotojo atsakomybę, kai įvyksta Incidentas. 

 

2.2. Pagrindiniai IS, ryšių ir infrastruktūros atkūrimo principai yra šie: 

2.2.1. IS veikimui būtinos infrastruktūros atkūrimo pirmumas; pirmiausia būtina atkurti kritiškiausių IS 

sistemų kritiškiausias funkcijas;  

2.2.2. IS sudarančios techninės įrangos, ryšių ir infrastruktūros funkcionavimas. 

                                                             
1 Elektroninės informacijos saugos incidentas – įvykis ar veiksmas, kuris gali sudaryti neteisėto prisijungimo prie IS galimybę, 
sutrikdyti ar pakeisti IS veiklą, sunaikinti, sugadinti ar pakeisti elektroninę informaciją, panaikinti ar apriboti galimybę 
naudotis elektronine informacija, sudaryti sąlygas neleistinai elektroninę informaciją pasisavinti, paskleisti ar kitaip panaudoti. 
2 Ekstremali situacija – situacija, kuri skelbiama Įstaigos vadovo, Įstaigoje įvykus elektroninės informacijos saugos incidentui. 
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3. Organizacinės nuostatos 

3.1. Mokyklos IT specialistas (skiriamas Mokyklos vadovo įsakymu) yra atsakingas už IS veiklos tęstinumą ir veiklos 

atkūrimą. Prireikus, IT specialistas į pagalbą pasitelkia Mokyklos duomenų apsaugos pareigūną arba kitą asmenį, 

atsakingą už asmens duomenų apsaugą Mokykloje, jei duomenų apsaugos pareigūnas nepaskirtas (toliau - 

Saugumo pareigūnas).  

3.2. IT specialistas yra atsakingas už Mokyklos darbuotojų apmokymą. 

3.3. Koordinuodamas IS veiklos tęstinumą, IT specialistas atlieka šias funkcijas: 

3.3.1. analizuoja ir priima sprendimus dėl IS veiklos tęstinumo; 

3.3.2. bendrauja su Saugumo pareigūnu, Mokyklos darbuotojais, rangovais, teisėsauga ir kitomis 

institucijomis; 

3.3.3. prižiūri finansinių ir kitų išteklių, reikalingų IS veiklai atkurti, įvykus Incidentui, naudojimą; 

3.3.4. koordinuoja elektroninės informacijos fizinę saugą Incidento metu. 

 

3.4. Atkurdamas IS veiklos tęstinumą, IT specialistas atlieka šias funkcijas: 

3.4.1. IS duomenų atkūrimas; 

3.4.2. taikomųjų programų tinkamas atkūrimas; 

3.4.3. IS naudotojų kompiuterių veikimo atkūrimas. 

 

3.5. Įvykus Incidentui, IT specialistas turi informuoti Mokyklos vadovą kas 2 valandas apie IS atkūrimo 

eigą. 

3.6. IS naudotojai turi reaguoti į Incidentus, vadovaudamiesi 1 priede nurodytais veiksmais. 

3.7. IT specialistas turi reaguoti ir valdyti Incidentus, vadovaudamasis 2 priede nurodytais veiksmais. 

4. Aprašomosios nuostatos 

4.1. Veiklos tęstinumo vykdymo užtikrinimui turi būti surinkta ir naudojama detali bei aktuali informacija, 

būtina IS veiklos atkūrimui. 

4.2. Veiklos tęstinumo vykdymui reikalingos detalios informacijos rengimą ir atnaujinimą organizuoja IT 

specialistas. 

5. Baigiamosios nuostatos 

5.1. IS veikla yra laikoma atkurta tuomet, kai IS naudotojai vėl gali atlikti savo darbines funkcijas įprastiniu 

būdu. 

5.2. Įstaigos darbuotojai, pažeidę Plano ir kitų veiklos tęstinumą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, 

atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Darbuotojų supažindinimas su Planu 

6.1. Darbuotojai supažindinami su šiuo Planu tokiu būdu: 

6.1.1. nedelsiant po Plano patvirtinimo Planas išsiunčiamas esamiems Mokyklos darbuotojams, 

kurie turi darbinį elektroninį paštą, elektroniniu paštu;  
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6.1.2. nedelsiant po Plano patvirtinimo Planas patalpinamas Mokyklos serveryje (ar kitoje vietoje, 

kur saugomi visi Įstaigos vidaus dokumentai, tvarkos ir taisyklės) ir ten yra pasiekiamas 

darbuotojams bet kuriuo metu; 

6.1.3. kiekvienas naujas darbuotojas supažindinamas su Planu pirmąją jo darbo dieną Mokykloje, 

pateikiant jam Planą elektroniniu paštu ar sudarant galimybę pasiekti Planą Mokyklos 

serveryje; 

6.1.4. tie darbuotojai, kurie neturi darbinio elektroninio pašto, su Planu supažindinami raštu; 

6.1.5. praktikantai su Planu supažindinami raštu. 

6.2. Elektroniniu paštu išsiųstas Planas yra laikoma įteiktas: 

6.2.1. tą pačią darbo dieną, jei buvo išsiųstas ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos 

darbo laiko pabaigos; 

6.2.2. kitą darbo dieną, jei buvo išsiųstas vėliau, kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos darbo 

laiko pabaigos arba po Mokyklos darbo laiko pabaigos; 

6.2.3. artimiausią darbo dieną, jei buvo išsiųstas poilsio ar švenčių dieną; 

6.2.4. artimiausią Mokyklos darbo dieną, jei buvo išsiųstas darbuotojui jo kasmetinių atostogų ar 

nedarbingumo metu; 

6.2.5. artimiausią darbuotojo darbo dieną po komandiruotės, jei buvo išsiųstas darbuotojui jo 

komandiruotės metu, o komandiruotėje nebuvo užtikrintas interneto ryšys. 
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Viešosios įstaigos  

Vilniaus miesto krepšinio mokyklos 

Duomenų tvarkymo informacinės sistemos 

veiklos tęstinumo valdymo plano 

Priedas Nr. 1 

 

VEIKSMAI INCIDENTO METU 

IS NAUDOTOJAMS 

 

Situacija Rekomenduojami veiksmai 

Iškyla pavojus jūsų sveikatai arba gyvybei 

(gaisras, pastato griūtis ir pan.). 

1. Nedelsdami išeikite iš patalpų. 

2. Praneškite apie pavojų avarinėms tarnyboms. 

3. Praneškite apie pavojų Mokyklos vadovui. 

Neįsijungia kompiuteris (patalpose elektra yra). 1. Patikrinkite, ar elektros laidai yra tvarkingai 

prijungti prie kompiuterio. 

2. Informuokite IT specialistą. 

3. Jei yra galimybė, tęskite darbą, perėję prie 

laisvos kompiuterizuotos darbo vietos. 

4. Tęskite darbus rankiniu būdu. 

Patalpose dingo elektros maitinimas (taip pat ir 

apšvietimas). 

1. Nedelsdami išjunkite kompiuterį. 

2. Informuokite savo tiesioginį vadovą. 

3. Palaukite 10 minučių. 

4. Jei patalpoje yra pakankamas apšvietimas, 

tęskite darbus rankiniu būdu. 

5. Jei patalpoje apšvietimas yra nepakankamas, 

pratęskite darbus tuomet, kai atsinaujins 

elektros tiekimas. 

IS neveikia arba jos veikla sulėtėjo taip, kad 

neįmanoma atlikti darbų. 

1. Informuokite IT specialistą. 

2. Palaukite 10 minučių. 

3. Jei sistema nepradeda normaliai veikti, tęskite 

darbus rankiniu būdu. 
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Viešosios įstaigos  

Vilniaus miesto krepšinio mokyklos 

Duomenų tvarkymo informacinės sistemos 

veiklos tęstinumo valdymo plano 

Priedas Nr. 2 

 

 

INCIDENTŲ VALDYMO IR VEIKLOS ATKŪRIMO 

ORGANIZAVIMO VEIKSMAI 

 

Incidentas Atsakomieji veiksmai 

Patalpų pažeidimas arba praradimas 1. Įstaigos darbuotojų evakuacija. 

2. Avarinių tarnybų informavimas, atsižvelgiant 

į iškilusio pavojaus pobūdį. 

3. Žalos įvertinimas. 

4. Pažeistų patalpų remonto, renovacijos, 

atstatymo darbų organizavimas. 

5. Pažeistų ryšio linijų ir sugadintos techninės 

įrangos atstatymo ir duomenų atkūrimo 

organizavimas. 

6. Įvykusios situacijos išanalizavimas ir, esant 

reikalui, plano pakeitimas, siekiant išvengti 

panašių situacijų ateityje. 

Elektros tiekimo sutrikimai 1. Elektros tiekimo sutrikimo masto ir 

kritiškumo įvertinimas. 

2. Kreipimasis į elektros energijos tiekimo įmonę 

dėl sutrikimo pašalinimo trukmės prognozės. 

3. Įvykusios situacijos išanalizavimas ir, esant 

reikalui, plano pakeitimas, siekiant išvengti 

panašių situacijų ateityje. 

Ryšio sutrikimai 1. Kritiškumo įvertinimas. 

2. Ryšio sutrikimo priežasties nustatymas. 

3. Kreipimasis į ryšio paslaugų teikėją dėl 

sutrikimo pašalinimo trukmės prognozės. 

4. Įvykusios situacijos išanalizavimas ir, esant 

reikalui, plano pakeitimas, siekiant išvengti 

panašių situacijų ateityje. 

Programinės įrangos sugadinimas 1. Kritiškumo įvertinimas. 

2. Sugadintos programinės įrangos atstatymas iš 

kopijų. 

3. Įvykusios situacijos išanalizavimas ir, esant 

reikalui, plano pakeitimas, siekiant išvengti 

panašių situacijų ateityje. 

Duomenų sugadinimas, praradimas arba 

atskleidimas 

1. Kritiškumo įvertinimas. 

2. Neteisėto duomenų sugadinimo arba 

atskleidimo atvejais teisėsaugos tarnybų 

informavimas ir jų nurodymų vykdymas. 

3. IS veiklos sutrikimo dėl duomenų sugadinimo 

ar praradimo atvejais duomenų atstatymas iš 

kopijų. 

4. Įvykusios situacijos išanalizavimas, siekiant 

išvengti panašių situacijų ateityje. 
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IS veiklos sutrikdymas dėl kibernetinių atakų 1. Nutraukti IS naudojimą ir informuoti 

Mokyklos darbuotojus apie veiklos sutrikimus 

dėl esamų ar įtariamų kibernetinių atakų. 

2. Nustatyti, jei įmanoma, trikdžių šaltinį. 

3. Pranešti elektroninių ryšių ir informacijos 

saugumo incidentų tyrimo tarnyboms, 

suteikiant reikiamą informaciją apie įvykį 

Įstaigos nustatyta tvarka. 

4. Patikrinti, ar neprarasti arba nesugadinti IS 

esantys duomenys. 

5. Pašalinti trikdžius, atkurti IS darbingumą. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



15 
 

Priedas Nr. 2 prie  

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO 
TVARKOS APRAŠO  

 
 

  

(duomenų valdytojo (juridinio asmens) pavadinimas, duomenų valdytojo atstovo pavadinimas, duomenų 

valdytojo (fizinio asmens) vardas, pavardė)3 
 

  
(juridinio asmens kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens kodas, gimimo data (jeigu asmuo neturi 

asmens kodo) ir asmens duomenų tvarkymo vieta 
 

  

(telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės 
adresas) 

 

 

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai  

 

PRANEŠIMAS  

APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ 

 

________ Nr. ___________ 

(data)        (rašto numeris) 
 

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas 

 

1.1.  Asmens duomenų saugumo pažeidimo data ir laikas: 

Asmens duomenų saugumo pažeidimo: 

Data ______________ Laikas __________ 

                                                             
3 Kai pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą teikiamas pagal Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo 

persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės 

apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 29 straipsnį, nurodomi tik duomenų valdytojo (juridinio 

asmens) duomenys. 
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Asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo: 

Data ______________ Laikas __________ 

1.2.  Asmens duomenų saugumo pažeidimo vieta (pažymėti tinkamą (-us): 

◻ Informacinė sistema 

◻ Duomenų bazė 

◻ Tarnybinė stotis 

◻ Internetinė svetainė 

◻ Debesų kompiuterijos paslaugos 

◻ Nešiojami / mobilus įrenginiai 

◻ Neautomatiniu būdu susistemintos bylos (archyvas) 

◻ Kita ___________________________________________________________________ 

1.3.  Asmens duomenų saugumo pažeidimo aplinkybės (pažymėti tinkamą (-us): 

◻ Asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas) 

◻ Asmens duomenų vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas) 

◻ Asmens duomenų prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas) 

1.4.  Apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

1.5.  Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, kategorijos (atskiriamos pagal jai 

būdingą požymį): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1.6.  Asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (pažymėti tinkamą (-as): 

◻ Asmens tapatybę patvirtinantys asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, gimimo data, lytis ir 

kt.): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ 

 

◻ Specialių kategorijų asmens duomenys (duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines 

pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai 

duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę 

orientaciją): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ 
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◻ Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ 

 

◻ Prisijungimo duomenys ir (ar) asmens identifikaciniai numeriai (pavyzdžiui, asmens kodas, 

mokėtojo kodas, slaptažodžiai): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___ 

 

◻ Kiti: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________ 

 

◻ Nežinomi (pranešimo teikimo metu) 

1.7.  Apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

1.8. Kita duomenų valdytojo nuomone reikšminga informacija apie asmens duomenų saugumo pažeidimą: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

2. Galimos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės 

 

2.1.  Konfidencialumo praradimo atveju: 

◻ Asmens duomenų išplitimas labiau nei yra būtina ir duomenų subjekto kontrolės praradimas savo 

asmens duomenų atžvilgiu (pavyzdžiui, asmens duomenys išplito internete) 
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◻ Skirtingos informacijos susiejimas (pavyzdžiui, gyvenamosios vietos adreso susiejimas su asmens 

buvimo vieta realiu laiku) 

◻ Galimas panaudojimas kitais, nei nustatytais ar neteisėtais tikslais (pavyzdžiui, komerciniais tikslais, 

asmens tapatybės pasisavinimo tikslu, informacijos panaudojimo prieš asmenį tikslu) 

◻ Kita 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

2.2.  Vientisumo praradimo atveju: 

◻ Pakeitimas į neteisingus duomenis dėl ko asmuo gali netekti galimybės naudotis paslaugomis  

◻ Pakeitimas į galiojančius duomenis, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nukreiptas (pavyzdžiui, 

pavogta asmens tapatybė susiejant vieno asmens identifikuojančius duomenis su kito asmens 

biometriniais duomenimis) 

◻ Kita 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

2.3.  Duomenų prieinamumo praradimo atveju: 

◻ Dėl asmens duomenų trūkumo negalima teikti paslaugų (pavyzdžiui, administracinių procesų 

sutrikdymas, dėl ko negalima prieiti, pavyzdžiui, prie asmens sveikatos istorijų ir teikti pacientams 

sveikatos paslaugų, arba įgyvendinti duomenų subjekto teises) 

◻ Dėl klaidų asmens duomenų tvarkymo procesuose negalima teikti tinkamos paslaugos (pavyzdžiui, 

asmens sveikatos istorijoje neliko informacijos apie asmens alergijas, tam tikra informacija iš 

mokesčių deklaracijos išnyko, dėl ko negalima tinkamai apskaičiuoti mokesčių ir pan.) 

◻ Kita 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

2.4.  Kita: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti pažeidimą ar sumažinti jo pasekmes 

 

3.1.  Taikytos priemonės siekiant sumažinti poveikį duomenų subjektams: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

3.2.  Taikytos priemonės siekiant pašalinti asmens duomenų saugumo pažeidimą: 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

______________________________________________________________________________________

__________________________________ 
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

3.3.  Taikytos priemonės siekiant, kad pažeidimas nepasikartotų: 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.4.  Kita: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Siūlomos priemonės sumažinti asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmėms 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5. Duomenų subjektų informavimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

 

5.1.  Duomenys apie informavimo faktą: 

◻ Taip, duomenų subjektai informuoti (nurodoma data) ___________________________ 

◻ Ne, bet jie bus informuoti (nurodoma data) _______________________________________ 

◻ Ne  

5.2.  Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, neinformavimo priežastys: 

◻ Ne, nes nekyla didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodoma kodėl) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

◻ Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad asmeniui, 

neturinčiam leidimo susipažinti su asmens duomenimis, jie būtų nesuprantami (nurodomos kokios) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

◻ Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad nekiltų 

didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodomos kokios)  

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

◻ Ne, nes tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų ir apie tai viešai paskelbta (arba taikyta panaši 

priemonė) (nurodoma kada ir kur paskelbta informacija viešai arba jei taikyta 

kita priemonė, nurodoma kokia ir kada taikyta) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

◻ Ne, nes dar neidentifikuoti duomenų subjektai, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

5.3. Informacija, kuri buvo pateikta duomenų subjektams (gali būti pridėtas pranešimo duomenų subjektui 

kopija): 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

5.4.  Būdas, kokiu duomenų subjektai buvo informuoti: 

◻ Paštu 

◻ Elektroniniu paštu 

◻ Kitu būdu __________________________________________________________________ 

5.5.  Informuotų duomenų subjektų skaičius 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Asmuo, galintis suteikti daugiau informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 

(duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas kontaktinis asmuo)4 

 

6.1.  Vardas ir pavardė ____________________________________________________________ 

 

6.2.  Telefono ryšio numeris _______________________________________________________ 

 

6.3.  Elektroninio pašto adresas _____________________________________________________ 

 

6.4.  Pareigos ___________________________________________________________________ 

 

6.5.  Darbovietės pavadinimas ir adresas ______________________________________________ 

 

7. Pranešimo pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimo vėlavimo 

priežastys 

 

                                                             
4 Kai pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą teikiamas pagal Įstatymo 29 straipsnį, 

nenurodomi šios formos 6.4 ir 6.5 papunkčiuose nurodyti duomenys. 
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_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

 

8. Kita reikšminga informacija 

 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

             (pareigos) 

 

 

 

              (parašas)               (vardas, pavardė) 

_________________________________________________ 
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1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS 

2. INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ 

STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS 

 
3. SĄVOKOS 

3.1. Šioje Tvarkoje didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai 

kitokią prasmę joms suteikia kontekstas: 

SP pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 4 

skirsnį paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, o jei 

jis nepaskirtas – kitas Mokyklos vadovo įsakymu 

paskirtas asmuo, atsakingas už asmens duomenų 

apsaugą Įstaigoje; 

Darbuotojai reiškia Mokyklos darbuotojus bei kitus asmenis, 

sudariusius sutartį su Mokykla ir dalyvaujančius 

Mokyklos veikloje; 

Elektroninės 

komunikacijos 

priemonės 

reiškia (a) darbdavio suteiktą elektroninio pašto 

paskyrą - visais atvejais, nepriklausomai nuo to, 

kokios techninės ar programinės įrangos pagalba ir/ar 

esant Įstaigoje ar už jos ribų jis yra naudojamas, ir 

(b) bet kokį kitą elektroninį paštą, Skype, FaceTime, 

Dropbox ir visas kitas elektroninės komunikacijos / 

duomenų perdavimo priemones - kai jos yra 

naudojamos Mokyklos Techninės ir/ar Programinės 

įrangos ir/ar Kompiuterių tinklo pagalba ir/ar kitaip 

esant Įstaigoje ir/ar dalyvaujant Mokyklos veikloje; 

Informacija reiškia (a) visą ir bet kokią Techninėje įrangoje 

esančią informaciją ir duomenis, susijusius su 

Mokykla ir/ar Mokyklos veikla, įskaitant, bet 

neapsiribojant, dokumentus, dokumentų projektus, 

kopijas, laiškus, memorandumus, schemas, planus, 

korespondenciją, Mokyklos klientų kontaktinius 

duomenis, o taip pat (b) visą su Mokyklos veikla 

susijusią informaciją ir duomenis, esančius 

Mobiliuosiuose telefonuose ar kitoje Darbuotojo 

naudojamoje Techninėje įrangoje; 

IT specialistas reiškia Mokyklos darbuotoją arba Mokyklos 

informacinių technologijų paslaugų teikėjo darbuotoją, 

kuris yra atsakingas  už Mokyklos informacinių 

technologijų priežiūros koordinavimą (paskirtas 

Mokyklos vadovo įsakymu);  
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Kompiuterių 

tinklas 

reiškia Mokyklai priklausančius ir/ar kitu pagrindu 

Mokyklos naudojamus serverius ir darbo vietų 

kompiuterius, sujungtus į bendrą sistemą kompiuterine 

tinklo įranga (kabelių ir tinklo aparatūros), siekiant 

užtikrinti Darbuotojams operatyvų apsikeitimą 

informacija, kolektyvinį Techninės ir Programinės 

įrangos naudojimą bei interneto paslaugas; 

Įstaiga reiškia Viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio 

mokykla, juridinio asmens kodas 305935833, buveinė 

adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, 

Lietuvos Respublika. 

Mobilieji telefonai reiškia Darbuotojų Mokyklos veikloje naudojamus 

mobiliuosius telefonus; 

Programinė įranga reiškia visą ir bet kokią Mokyklai priklausančią ir/ar 

kitu pagrindu Mokyklos naudojamą programinę 

įrangą, skirtą Techninei įrangai valdyti ar kita 

Technine įranga (įskaitant kompiuterių programas, 

operacines sistemas, biuro programų paketus, 

antivirusines, archyvavimo bei kitas sistemines ir/ar 

taikomąsias programas, aplikacijas); 

Tvarka reiškia šį Informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės 

darbo vietoje tvarkos aprašą, su visais jo priedais, 

pakeitimais ir/ar papildymais; 

Techninė įranga reiškia visą ir bet kokią Mokyklai priklausančią, 

techninę įrangą (hardware), įskaitant (bet 

neapsiribojant) kompiuterius (įskaitant personalinius, 

nešiojamus ir planšetinius kompiuterius), išorinius 

įrenginius (USB diskus ar atmintines, skaitytuvus, 

monitorius, klaviatūras, peles, kolonėles, ausines, 

mikrofonus ir pan.), periferinę įrangą (spausdintuvus, 

kopijavimo, skenavimo, fakso aparatus ir pan.), 

Kompiuterių tinklo įrangą, projektorius, fotoaparatus, 

nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinius, 

stacionarių telefonų aparatus ir pan. 

3.2. Nuorodos į punktus, priedus bei kitas nuostatas yra nuorodos į Tvarkos punktus, priedus bei nuostatas. 

3.3. Punktų ir kitų nuostatų pavadinimai rašomi tik patogumo sumetimais ir neturi įtakos Tvarkos 

interpretavimui. 

4. BENDROSIOS NUOSTATOS 

4.1. Ši Tvarka nustato Techninės ir Programinės įrangos, Kompiuterių tinklo, Mobiliųjų telefonų, 

Elektroninės komunikacijos priemonių naudojimo, apsaugos, Informacijos tvarkymo ir saugojimo, 
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Tvarkos vykdymo priežiūros ir kontrolės, Darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką bei 

Darbuotojų atsakomybę. 

4.2. Ši Tvarka yra privaloma visiems Darbuotojams. 

8.1. Darbuotojai supažindinami su šia Tvarka tokiu būdu: 

(i) nedelsiant po Tvarkos patvirtinimo Tvarka išsiunčiama esamiems Mokyklos Darbuotojams, kurie turi 

darbinį elektroninį paštą, elektroniniu paštu; 

(ii) nedelsiant po Tvarkos patvirtinimo Tvarka patalpinama Mokyklosd serveryje (ar kitoje vietoje, kur 

saugomi visi Mokyklos vidaus dokumentai, tvarkos ir taisyklės) ir ten yra pasiekiama Darbuotojams bet 

kuriuo metu; 

(iii) kiekvienas naujas Darbuotojas supažindinamas su Tvarka pirmąją jo darbo dieną Mokykloje, pateikiant 

jam Tvarką elektroniniu paštu ar sudarant galimybę pasiekti Tvarką Mokyklos serveryje; 

(iv) tie Darbuotojai, kurie neturi darbinio elektroninio pašto, su Tvarka supažindinami raštu; 

(v) praktikantai su Tvarka supažindinami raštu. 

8.2. Elektroniniu paštu išsiųsta Tvarka yra laikoma įteikta: 

a) tą pačią darbo dieną, jei buvo išsiųsta ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos darbo laiko 

pabaigos; 

b) kitą darbo dieną, jei buvo išsiųsta vėliau, kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos darbo laiko 

pabaigos arba po Mokyklos darbo laiko pabaigos; 

c) artimiausią darbo dieną, jei buvo išsiųsta poilsio ar švenčių dieną; 

d) artimiausią Mokyklos darbo dieną, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo kasmetinių atostogų ar 

nedarbingumo metu; 

e) artimiausią darbuotojo darbo dieną po komandiruotės, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo komandiruotės 

metu, o komandiruotėje nebuvo užtikrintas interneto ryšys. 

5. TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS, KOMPIUTERIŲ TINKLO NAUDOJIMAS 

5.1. Darbuotojai naudoja Techninę ir Programinę įrangą, Kompiuterių tinklą darbo sutarčių, darbo vietos 

Mokykloje suteikimo sutarčių ar kitų Mokyklos ir Darbuotojų sudarytų dokumentų pagrindu, 

laikydamiesi šios Tvarkos, teisės aktų reikalavimų, licencinių ar kitų sutarčių nuostatų bei Techninės 

įrangos eksploatavimo taisyklių.  

5.2. Darbuotojai turi teisę Techninę ir/ar Programinę įrangą ir/ar Kompiuterių tinklą naudoti tik savo 

funkcijoms Mokyklos veikloje atlikti bei kvalifikacijai kelti. Retas ir trumpas Mokyklos Techninės 

ir/ar Programinės įrangos ir/ar Kompiuterių tinklo naudojimas asmeniniams tikslams galimas tik tuo 

atveju, jeigu tai yra atliekama poilsio laiku (laisvu nuo darbo laiku), neigiamai neįtakoja darbo našumo 

ar Darbuotojų atliekamų funkcijų ir nepažeidžia šios Tvarkos, teisės aktų reikalavimų ar trečiųjų 

asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų. Darbuotojams nesilaikant šioje Tvarkoje nurodytų reikalavimų, 

Mokykla neužtikrina Darbuotojų asmeninės informacijos konfidencialumo. 

5.3. Techninės ir/ar Programinės įrangos ir/ar Kompiuterių tinklų panaudojimas bet kokių ne Mokyklos 

(ne Mokyklos vardu) teikiamų paslaugų siūlymui ir/ar teikimui, o taip pat bet kokių veiksmų, kurie 

gali pažeisti teisės aktų reikalavimus ir/ar bet kokių trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus, 

atlikimui, visais atvejais yra draudžiamas. 
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5.4. Techninės ir Programinės įrangos konfigūracijas nustato, Mokyklai priskiriamą Techninę ir 

Programinę įrangą konfigūruoja, prižiūri ir taiso išskirtinai Įstaigos IT specialistas. 

5.5. Darbuotojai neturi teisės: 

(a) savavališkai keisti Techninės įrangos konfigūracijos; 

(b) savavališkai diegti, keisti, pildyti ar ištrinti Programinę įrangą; 

(c) naudoti programas ar atlikti kitus veiksmus, kurie apsunkina ar trikdo Kompiuterių tinklo, 

Techninės ir/ar Programinės įrangos veikimą (pavyzdžiui, tinklo stebėjimo programos, tinklo 

blokavimo programos, grandininiai laiškai, didelės apimties dokumentai, siunčiami iš 

interneto arba spausdinami įtempto darbo metu); 

(d) išskyrus Tvarkoje numatytus atvejus, Mokykloje naudotis technine ir/ar programine įranga, 

kuri nėra Mokyklos nuosavybė ar kitu pagrindu nėra valdoma Mokyklos, jungti ją į Mokyklos 

Kompiuterių tinklą; 

(e) savavališkai naudoti ir/ar organizuoti kompiuterių ryšius su internetu ar kitais išoriniais 

tinklais kitaip nei per Kompiuterių tinklą; 

(f) jungtis prie Mokyklos Kompiuterių tinklo per atstumą nuotoliniu būdu savavališkai ar 

nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų; 

(g) naudojant Techninę ir/ar Programinę įrangą atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie gali 

pažeisti teisės aktų reikalavimus ir/ar trečiojo asmens teises ir/ar teisėtus interesus, įskaitant, 

bet neapsiribojant, kopijuoti, saugoti bet kokius intelektinės nuosavybės objektus, pažeidžiant 

bet kokio trečiojo asmens teises, kurias saugo autorių, gretutinių teisių apsaugos įstatymai ir/ar 

kiti teisės aktai; 

(h) Darbuotojams draudžiama naudotis Technine ir/ar Programine įranga sukčiavimo, su darbo 

funkcijomis nesusijusios reklamos ir asmeninės finansinės naudos tikslais, žiūrėti, kaupti, 

platinti, atsisiųsti nelegalius įrašus, programas ir informaciją, naudotis dokumentų mainų 

programomis, parsisiųsti ar žaisti kompiuterinius žaidimus, naudotis bendravimo internetu ar 

socialinių tinklų programomis ar tinklapiais; 

(i) naudojantis Technine ir/ar Programine įranga Darbuotojams griežtai draudžiama skleisti 

Mokyklos konfidencialią informaciją ar komercinę paslaptį internete (elektroniniuose 

puslapiuose, elektroniniu paštu) ar perduoti tokią informaciją tretiesiems asmenimis, kurie 

neturi teisės susipažinti su tokia informacija; bet kokie iš aukščiau nurodytų veiksmų, taip pat 

tokios informacijos persiuntimas į savo asmeninį el. paštą, tokios informacijos 

nusikopijavimas asmeninėms reikmėms ar kitoks platinimas neturint Mokyklos leidimo, 

laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu; 

(j) naudoti asmeninę techninę įrangą (išskyrus Mobiliuosius telefonus) Mokyklos veikloje; 

(k) naudoti nešifruotas nešiojamąsias laikmenas „USB raktus“ ir (ar) nešiojamuosius 

kompiuterius; 

(l) naudoti kitas debesijos programas, nei nurodyta Mokyklos. 



28 
 

5.6. Kompiuterinėje technikoje, Mobiliuose telefonuose naudojama tik gamintojo palaikoma Programinės 

įrangos ir operacinės sistemos versija. Senesnius prietaisus ir operacines sistemas naudojantys 

Darbuotojai turės įsigyti naujus asmeninius Mobiliuosius telefonus, jei jų operacinė sistema nėra 

palaikoma gamintojo. Už Programinės įrangos atnaujinimą Kompiuterinėje įrangoje atsako SP, 

Mobiliuose telefonuose – prietaiso naudotojas. 

5.7. Jeigu tam tikrais išimtiniais, su Mokykla suderintais atvejais, Darbuotojo veiklai Mokykloje turi būti 

naudojama Darbuotojams ar kitiems tretiesiems asmenims priklausanti techninė ir/ar programinė 

įranga, tai gali būti daroma tik iš anksto suderinus su SP ir gavus jo leidimą. Prieš pradedant naudoti 

tokią techninę ir/ar programinę įrangą, IT specialistas ją patikrina, o SP registruoja patikrintų ir 

patvirtintų komunikacijos įrenginių sąraše. Tokios techninės ir/ar programinės įrangos naudojimui 

Mokyklos veikloje taikomos visos šios Tvarkos nuostatos, reglamentuojančios Techninės ir/ar 

Programinės įrangos naudojimą. 

5.8. Darbuotojai, kuriems išduodamas Mobilusis telefonas, pasirašytinai supažindinami su vadovo 

įsakymu, nustatančiu telefoninių pokalbių limitus. Vadovas laikas nuo laiko gali įsakymu keisti 

pokalbių limitus. Mokykla Darbuotojams nekompensuoja išlaidų, susijusių su Darbuotojų asmeninių 

Mobiliųjų telefonų naudojimu.   

5.9. IT specialistas pildo IT išteklių, naudojamų asmens duomenims tvarkyti, registrą. Šis registras 

peržiūrimas ne rečiau, kaip kas kalendorinį ketvirtį, arba pagal poreikį. IT specialistas registruoja 

kiekvienam Darbuotojui priskiriamą ar jam laikinai naudojimui suteikiamą Techninę įrangą. 

5.10. Darbuotojai apie pastebėtus Techninės ir/ar Programinės įrangos sutrikimus ar aplinkos veiksnius, 

galinčius pakenkti Techninei ir/ar Programinei įrangai, privalo nedelsdami informuoti IT specialistą 

telefonu [___] arba elektroniniu paštu [___] darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 

[___] iki [___] val., penktadieniais - nuo [___] iki [___] val., kuris atitinkamą informaciją, esant 

reikiamybei, perduos SP. Jei Techninės ir/ar Programinės įrangos sutrikimas ar aplinkos veiksniai gali 

turėti įtakos asmens duomenų saugumui, taip pat informuojamas Įstaigos vadovas. 

5.11. Darbuotojas, praradęs jam priskirtą Techninę ir/ar Programinę įrangą, privalo nedelsdamas, bet ne 

vėliau kaip per 12 valandų apie tai informuoti SP.  

5.12. Praradęs Mobilųjį telefoną, Darbuotojas turi nedelsdamas informuoti apie tai savo mobiliojo ryšio 

paslaugų teikėją. 

5.13. Mokyklai priklausančius Mobiliuosius telefonus Darbuotojai turi teisę naudoti taip pat ir asmeniniais 

tikslais, su sąlyga, kad nebus pažeidžiamos kitos šios Tvarkos nuostatos, teisės aktų reikalavimai ar 

trečiųjų asmenų teisės ir/ar teisėti interesai.  

6. INFORMACIJOS TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS 

6.1. Visa Darbuotojų kompiuteriuose ir/ar kitoje Techninėje įrangoje esanti Informacija bei Mobiliuose 

telefonuose esanti su Mokyklos veikla susijusi Informacija, nuosavybės teise priklauso Mokyklai, 

visos intelektinės nuosavybės teisės į Informaciją priklauso Mokyklai. Visa šiame punkte nurodyta 

Informacija yra laikoma profesine Informacija, t. y. sukurta ir/ar įgyta Darbuotojams vykdant savo 

funkcijas Mokyklos veikloje, Mokyklos vardu ir interesais. Jei Darbuotojas patalpinta informaciją 

pažeidžiant šią Tvarką, Darbuotojui taikoma visa atsakomybė, kylanti dėl neteisėto informacijos 

patalpinimo. 

mailto:pagalba@balt.net
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6.2. Darbuotojai pastebėję, kad jiems suteikta prieiga prie Informacijos, asmens duomenų, kurie nėra 

reikalingi jų funkcijoms vykdyti, apie tai turi informuoti SP, kuris imasi veiksmų, kad perteklinės 

prieigos būtų panaikintos. 

6.3. Visa Darbuotojų kompiuteriuose ir/ar kitoje Techninėje įrangoje esanti Informacija bei Mobiliuose 

telefonuose esanti su Mokyklos veikla susijusi Informacija turi būti Darbuotojų perkeliama ir saugoma 

Mokyklos vadovo nurodytoje aplinkoje, ją ištrinant iš Kompiuterinės ir/ar kitos Techninės įrangos bei 

Mobiliųjų telefonų. 

6.4. Darbuotojai neturi teisės: 

(a) susipažinti ar bandyti susipažinti su informacija, kai Darbuotojas nėra numatytasis 

Informacijos gavėjas; 

(b) nuslėpti informaciją, kad Darbuotojas turi prieigą prie Informacijos, kai Darbuotojas nėra 

numatytasis Informacijos gavėjas; 

(c) sąmoningai naudotis Informacija, kai Darbuotojas nėra numatytasis Informacijos gavėjas; 

(d) naudoti, kopijuoti ir/ar platinti Informaciją kitais tikslais nei savo funkcijų Mokyklos veikloje 

vykdymas; 

(e) neautorizuotai trinti ar kitaip naikinti Informaciją, naudojamame Mokyklos serveryje ar 

Kompiuterinėje įrangoje ir/ar Mobiliajame telefone, jei ta informacija aktuali Mokyklos 

veiklai; 

(f) saugoti su Mokyklos veikla susijusią informaciją Darbuotojų asmeniniuose kompiuteriuose 

ir/ar kitoje Techninėje įrangoje; 

(g) suteikti galimybę naudotis ar perduoti Techninę įrangą bet kuriems tretiesiems asmenims, 

įskatinat šeimos narius; 

(h) suteikti prieigą neįgaliotiems asmenims prie Įstaigos informacijos Mobiliame telefone. 

7. ELEKTRONINĖS KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS 

7.1. Darbuotojai turi teisę Elektroninės komunikacijos priemones naudoti tik savo funkcijoms Mokyklos 

veikloje atlikti bei kvalifikacijai kelti. Retas ir trumpas asmeninių Elektroninės komunikacijos 

priemonių naudojimas asmeniniams tikslams galimas tik tuo atveju, jeigu tai yra atliekama poilsio 

laiku (laisvu nuo darbo laiku), neigiamai neįtakoja darbo našumo ar Darbuotojų atliekamų funkcijų ir 

nepažeidžia šios Tvarkos, teisės aktų reikalavimų ar trečiųjų asmenų teisių ir/ar teisėtų interesų.  

7.2. Mokyklos Elektroninės komunikacijos priemonių panaudojimas bet kokių ne Mokyklos (ne Mokyklos 

vardu) teikiamų paslaugų siūlymui ir/ar teikimui, o taip pat bet kokių veiksmų, kurie gali pažeisti teisės 

aktų reikalavimus ir/ar bet kokių trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus, atlikimui, visais atvejais 

yra draudžiamas. 

7.3. Darbdavio suteiktą elektroninio pašto adresą draudžiama suteikti kavinių, parduotuvių, kelionių 

agentūrų ir kt. įstaigų žiniai ar naudoti registruojantis bet kokiose interneto svetainėse, išskyrus atvejus, 

kai tai yra susiję su Mokyklos veikla ar Darbuotojo veikla Mokykloje. 

7.4. Darbuotojai neturi teisės Mokyklos suteiktu el. paštu naudotis asmeninėms reikmėms, t. y. į suteiktą 

el. pašto adresą Darbuotojas negali gauti su darbo funkcijomis nesusijusių ir/arba asmeninių laiškų bei 
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rinkmenų. Taip pat Darbuotojui draudžiama iš suteikto el. pašto adreso siųsti su darbo funkcijomis 

nesusijusią ir (arba) asmeninę bei privačią informaciją, ar kitokią informaciją, susijusią su darbuotojo 

šeimos nariais ar kitais giminaičiais, jeigu tai nesusiję su tinkamu darbo funkcijų atlikimu. 

8. SAUGUMO REIKALAVIMAI 

8.1. Darbuotojai privalo naudoti prisijungimo vardus ir slaptažodžius visais atvejais, kai tai nurodo 

IT specialistas, ir žemiau nurodytais atvejais: 

(a) prisijungimui prie Darbuotojo paskyros Techninėje ir/ar Programinėje įrangoje; 

(b) prisijungimui prie Darbdavio suteikto elektroninio pašto, išskyrus kai yra jungiamasi iš darbo 

vietoje esančio Darbuotojo kompiuterio, kuriame sukonfigūruota jo paskyra; 

(c) Mobiliųjų telefonų užrakinimui; Mobiliajame telefone, kuris nėra rakinamas PIN kodu 

(slaptažodžiu) draudžiama sukonfigūruoti Darbdavio suteikiamą elektroninio pašto paskyrą 

ir/ar naudotis kita Elektroninės komunikacijos priemone, jei jos pagalba yra perduodama 

Informacija. 

8.2. Tvarkos 8.1(a) ir 8.1(b) punktuose nurodyti slaptažodžiai turi būti sudaryti ne mažiau kaip iš 

8 (aštuonių) simbolių, tarp kurių privalo būti trys iš nurodytų keturių simbolių tipų: didžiosios ir 

mažosios raidės, skaitmenys, specialieji (skyrybos) ženklai. Šie slaptažodžiai turi būti keičiami ne 

rečiau kaip kartą per 60 (šešiasdešimt) dienų ir turi skirtis nuo 10 anksčiau naudotų slaptažodžių. 

8.3. Slaptažodžiui turi būti naudojamos lengvai įsimenančios frazės trumpinys, sudarytas iš raidžių, 

simbolių bei skaitmenų kombinacijos, siekiant sumažinti slaptažodžio atspėjimo riziką. 

Nerekomenduojama slaptažodžiui naudoti pavardės, gimimo datos, mėgstamų sporto komandų 

pavadinimų, dienų, mėnesių pavadinimų ar kitų, lengvai nuspėjamų žodžių, naudoti tą patį slaptažodį 

skirtingoms sistemoms, užsirašyti slaptažodžius ir laikyti juos šalia Techninės įrangos. 

8.4. Darbuotojams draudžiama platinti, atskleisti kitiems asmenims darbui su Technine ir/ar Programine 

įranga jiems suteiktus prieigos vardus, slaptažodžius, kodus ar kitus duomenis. Už šių duomenų 

saugumą atsako atitinkamas Darbuotojas. 

8.5. Darbuotojai turi imtis papildomų atsargumo priemonių, pavyzdžiui, reguliariai išsaugoti atsargines el. 

laiškų, kontaktų ir kt. kopijas.  

8.6. IT specialistas, gavęs informaciją apie Darbuotojo prarastą Techninę įrangą ar Mobilųjį telefoną, 

nedelsiant imasi visų saugumo priemonių Informacijos, esančios Techninėje įrangoje ar Mobiliajame 

telefone, ištrynimui arba Techninės įrangos ar Mobiliojo telefono užblokavimui taip, kad tokia 

Informacija būtų nepasiekiama (jeigu Mobiliojo telefono ir/ar paslaugų teikėjo techninės galimybės 

leidžia atlikti tokius veiksmus).   

8.7. Mokykla pasilieka teisę atjungti Techninę įrangą ar Mobilųjį telefoną be atskiro Darbuotojo įspėjimo, 

kai Darbuotojo veikia kelia riziką Informacijos saugumui ar Įstaigos veiklai. 

8.8. Darbuotojas yra asmeniškai atsakingas už visas išlaidas, susijusias su asmeniniu Mobiliuoju telefonu. 

8.9. Darbuotojas prisiima visą su rizika susijusią atsakomybę, įskaitant, bet neapsiribojant daliniu arba 

visišku Mokyklos ir asmens duomenų praradimu dėl operacinės sistemos strigties, klaidų, virusų, 

kenkimo programų ir (arba) kitų programinės ar techninės įrangos gedimų arba programavimo klaidų, 

dėl kurių asmeninis Darbuotojo Mobilusis telefonas tampa nebetinkamas naudoti. 
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8.10. Pasinaudojęs laikinai naudojamu nešiojamu kompiuteriu Darbuotojas privalo negrįžtamai ištrinti 

informaciją, nepažeidžiant šios Tvarkos, kuri buvo jame patalpinta (įskaitant jos pašalinimą ir iš 

šiukšlių dėžės). 

8.11. Jeigu Darbuotojas atleidžiamas iš darbo, atitinkamo skyriaus vadovas (kuriame dirbo / dirba 

atleidžiamas Darbuotojas) nedelsiant apie tai informuoja SP, kuris pats arba su IT specialisto pagalba 

nedelsdamas išbraukia jį iš vartotojų sąrašo, panaikindamas suteiktą adresą elektroninio pašto 

serveryje ir kitus prisijungimus arba nustato vartotojo prieigos panaikinimo terminą, paskutinę jo 

darbo dieną. 

8.12. Visuose  kompiuteriuose bei kitoje Techninėje įrangoje turi būti nustatyta, kad nedirbant su jais ne 

ilgiau kaip 15 minučių (jei nenurodytas kitoks periodas), automatiškai įsijungtų ekrano užsklanda, 

kurią būtų galima pašalinti tik įvedus slaptažodį arba PIN kodą. Penkis kartus įvedus neteisingą 

slaptažodį arba PIN kodą, prietaisas turi užsiblokuoti, taip, kad jį atblokuoti galėtų tik IT specialistas. 

8.13. Mobiliuose įrenginiuose turi būti nustatyta, kad nedirbant su jais ne ilgiau kaip 2 minutes, automatiškai 

įsijungtų ekrano užsklanda, kurią būtų galima pašalinti tik įvedus, slaptažodį, PIN kodą. Penkis kartus 

įvedus neteisingą slaptažodį arba PIN kodą, prietaisas turi užsiblokuoti ne trumpiau kaip 5 minutėms.  

8.14. Mobiliuosius telefonus su nulaužta operacine sistema („Android“, „iOS“) naudoti prisijungimui prie 

Įstaigos išteklių yra griežtai draudžiama.  

8.15. Atsitraukus nuo kompiuterio (pietų pertraukos metu, po darbo prieš išeinant namo ir pan.), privaloma 

saugiai išjungti visas programų, duomenų bazių valdymo ekranines aplikacijas, išjungti kompiuterį 

arba užrakinti kompiuterio ekraną. Išeinant iš kabineto, jeigu jame nelieka daugiau darbuotojų, 

kabinetas turi būti užrakinamas. 

8.16. Nuotolinė prieiga Darbuotojui yra suteikiama tik tuo atveju, jei SP patvirtina el. paštu tiesioginio 

Darbuotojo vadovo prašymu. 

8.17. Mokyklos Informacija ir Programinė įranga gali būti ištrinami nuotoliniu būdu ar blokuojama, jei: 

(a) Įstaigos veikloje naudojama Techninė įranga ar Mobilusis telefonas yra pametamas; 

(b) Darbuotojas nutraukia darbo santykius su Mokykla; 

(c) SP ar IT specialistas nustato grėsmių Įstaigos duomenų ir technologijų infrastruktūros 

saugumui; 

(d) Programinė įranga yra senesnė nei paskutinės dvi versijos; 

(e) Techninė įranga ar Mobilusis telefonas Mokyklos veikloje nebuvo naudojamas daugiau kaip 

60 dienų. 

9. PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ 

9.1. Mokykla, nepažeisdama Darbuotojų interesų tiek, kiek tai yra būtina šioje Tvarkoje numatytiems 

tikslams pasiekti, laikantis Tvarkoje nurodytų principų, turi teisę savo nuožiūra tikrinti Darbuotojų 

naudojamą Techninę ir Programinę įrangą, Elektroninės komunikacijos priemones, naudojamą ir/ar 

saugomą Informaciją, susijusią su Mokyklos veikla. Mokykla taip pat turi teisę (bet ne pareigą) savo 

nuožiūra, apie tai neinformuodama Darbuotojo, pašalinti dokumentus, bylas, elektroninio pašto 

žinutes ar kitą elektroninę korespondenciją, jeigu tokie dokumentai, bylos ar kiti duomenys ar 

informacija, Mokyklos nuožiūra, neatitinka šios Tvarkos ar taikytinų įstatymų ar kitų teisės aktų 
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reikalavimų. Atsižvelgiant į kitas šios Tvarkos nuostatas, Darbuotojai, susipažindami su šia Tvarka, 

patvirtina, kad yra apie tai informuoti.  

9.2. Visos Programinės įrangos licencijos, laikmenos ir Techninės įrangos dokumentacija saugomi pas 

IT specialistą. 

9.3. IT specialistas reguliariai atlieka Programinės įrangos patikrinimą, t.y. Programinės įrangos 

identifikavimą kiekviename Mokyklos veikloje naudojamame Mokyklai priskiriamame kompiuteryje, 

registruoja naudojamos Programinės įrangos pavadinimus, versijas bei įsigytos Programinės įrangos 

serijos numerius.  

9.4. IT specialistas: 

(a) pastebėjęs šių Taisyklių pažeidimus, turi teisę sustabdyti Programinės įrangos veikimą 

Darbuotojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje ir/ar Techninės įrangos veikimą; 

(b) nustatęs, kad Programinė įranga įdiegta ir/ar naudojama pažeidžiant šią Tvarką, nedelsdamas, 

bet ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas pašalina trūkumus (jeigu tai yra įmanoma) 

arba pašalina tokią Programinę įrangą iš Techninės įrangos; 

(c) pastebėjęs veiksmus, galinčius daryti įtaką Kompiuterių tinklo ar Informacijos saugumui, turi 

teisę Darbuotojui apriboti teises dirbti su tam tikra Technine ir/ar Programine įranga; apie 

atliktus veiksmus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo valandas, informuojamas 

Mokyklos vadovas; darbas su Technine ir/ar Programine įranga atnaujinamas tik pašalinus 

pastebėtus sutrikimus ir leidus Mokyklos vadovui. 

10. DARBUOTOJŲ STEBĖJIMAS IR KONTROLĖ DARBO VIETOJE 

10.1. Mokykla organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu būdu vykdomo keitimosi profesine ir tam 

tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesų stebėjimą. Organizuodama stebėjimą 

Mokykla visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitų šiame skyriuje nurodytų principų ir stebėjimo 

priemones taiko tik tais atvejais, kai iškeltų tikslų kitomis, mažiau Darbuotojų privatumą ribojančiomis 

priemonėmis, neįmanoma pasiekti. 

10.2. Stebėjimo ir kontrolės darbo vietoje tikslai: 

(a) apsaugoti Mokyklos konfidencialią informaciją nuo atskleidimo tretiesiems asmenims; 

(b) apsaugoti Mokyklos klientų, kitų kontrahentų, darbuotojų ir (ar) bet kurių kitų asmenų turimus 

asmens duomenis nuo neteisėto tvarkymo ir (ar) perdavimo tretiesiems asmenims; 

(c) apsaugoti Mokyklos informacines sistemas nuo įsilaužimo ir duomenų vagysčių, virusų, 

pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų, autorių teisių pažeidimo per įrangą ir 

interneto prieigą, o Kompiuterių tinklą – nuo didelių apkrovų; 

(d) gauti patvirtinimą apie Darbuotojo veiksmus tiriant teisės aktų pažeidimo atvejus; 

(e) užtikrinti, kad internetas, elektroninis paštas ir kitos Elektroninės komunikacijos priemonės, 

Programinė ir/ar Techninė įranga būtų naudojamos darbo funkcijų vykdymui, o naudojimas 

asmeniniais tikslais netrukdytų Darbuotojui atlikti darbo pareigas ir neprieštarautų Darbuotojų 

etiško elgesio normoms; 

(f) peržiūrėti ir riboti interneto ir Darbuotojui Įstaigos suteikto elektroninio pašto informacijos 

srautus; 
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(g) apsaugoti Mokyklos turtinius ir neturtinius (dalykinę reputaciją, įvaizdį ir pan.) interesus. 

10.3. Mokykla, siekdama šiame skyriuje nurodytų tikslų, vadovaujasi šiais principais: 

(a) būtinumas – Mokykla prieš taikydama šioje Tvarkoje nurodytas Darbuotojų kontrolės formas, 

įsitikina, kad naudojama kontrolės forma yra neišvengiamai būtina nustatytiems tikslams 

pasiekti; 

(b) tikslingumas – duomenys renkami nustatytam, aiškiam ir konkrečiam tikslui ir nėra toliau 

tvarkomi būdu, neatitinkančiu šioje Tvarkoje nurodytų tikslų; 

(c) skaidrumas – Mokykloje atliekamas tik tokios apimties vaizdo, elektroninio pašto, 

naudojimosi internetu ar programomis stebėjimas, koks leidžiamas pagal tokiam stebėjimui 

taikomą reguliavimą, arba kai pagal įstatymus leidžiami tokie Mokyklos veiksmai, siekiant 

nustatyti pažeidimus darbo vietoje; 

(d) proporcingumas – asmens duomenys, kurie gaunami vykdant šiame skyriuje nurodytą 

kontrolę, yra susiję ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu; 

(e) tikslumas ir duomenų išsaugojimas – bet kokie duomenys, susiję su darbuotojo kontrole, yra 

tikslūs, jei reikia nuolat atnaujinami ir teisėtai saugomi ne ilgiau nei tai būtina; 

(f) saugumas – Mokykloje yra įdiegtos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės siekiant 

užtikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duomenys būtų saugūs ir apsaugoti nuo išorinio 

kišimosi. 

10.4. Mokykloje naudojamos vaizdo kameros, kurių naudojimą reglamentuoja Įstaigos vadovo įsakymu 

patvirtintos Vaizdo stebėjimo taisyklės. 

11. ELEKTRONINĖS KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ PERŽIŪROS VYKDYMAS 

11.1. Darbuotojų naudojamų Tvarkoje nurodytų Elektroninės komunikacijos priemonių, Programinės ir/ar 

Techninės įrangos peržiūra gali būti vykdoma siekiant apginti Mokyklos ir jos darbuotojų interesus. 

Peržiūra gali būti vykdoma šiais atvejais: 

(a) kai Darbuotojo daugiau nei 3 darbo dienas dėl nežinomos priežasties nėra darbe arba 

pasibaigia Darbuotojo darbo sutartis su Mokykla, o būtina užtikrinti Mokyklos veiklos 

tęstinumą; 

(b) kai reikia patikrinti informaciją apie galimai neteisėtus Darbuotojo veiksmus, kurių 

patvirtinimą arba paneigimą galima įrodyti peržiūrint Darbuotojo siųstų arba gautų 

elektroninių laiškų ir jų priedų turinį, interneto jungimosi laiką, trukmę ir kt. (toliau – interneto 

srauto duomenys), el. paštu siųstų ir gautų laiškų adresus, datą, laiką ir kt. (el. pašto srauto 

duomenys), naudotų kitų Mokyklos ar ne Mokyklos instaliuotų programų datą, laiką, trukmę 

ir kt., naudotų Įstaigos ar ne Mokyklos laikmenų operacijų kiekį, pobūdį, trukmę, turinį; 

(c) kai Mokykla yra atsakinga už Darbuotojo atliktų veiksmų padarinius ir reikia ginti Mokyklos 

interesus siekiant gauti patvirtinimą ar paneigimą dėl galimai neteisėtų Darbuotojo veiksmų; 

(d) kai Darbuotojas nurodytas Elektroninės komunikacijos priemones, Programinę ir/ar Techninę 

įrangą galimai naudoja ne darbo funkcijų Mokyklos vykdymo tikslais; 

(e) siekiant apsaugoti Įmonę nuo konfidencialios informacijos neteisėto atskleidimo; 
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(f) siekiant apsaugoti Mokyklos Elektroninės komunikacijos priemones, Programinę ir/ar 

Techninę įrangą nuo įsilaužimų ir virusų, o Kompiuterių tinklą – nuo didelių apkrovų, stebėti 

ir riboti interneto ir elektroninio pašto informacijos srautus; 

(g) siekiant užtikrinti komercinės veiklos tęstinumą, kai atsakingas darbuotojas to negali padaryti. 

11.2. Tvarkoje nurodyti Darbuotojo veiksmai ir sprendimai, vykdant nurodytą Elektroninės komunikacijos 

priemonių, Programinės ir/ar Techninės įrangos Darbo vietos vaizdo peržiūrą, privalo būti fiksuojami 

dokumentuose ir turi būti užtikrinamas jų atsekamumas. 

11.3. Gali būti peržiūrimas ir tikrinamas ne ankstesnis kaip paskutinių vienerių metų Darbuotojo 

Elektroninių komunikacijos priemonių turinys (jei techniškai įmanoma) bei Techninė ir Programinė 

įranga. Ankstesnio laikotarpio Darbuotojo Elektroninės komunikacijos priemonių turinys bei 

Techninė ir Programinė įranga, gali būti patikrinta papildomai, jeigu pirmojo patikrinimo metu 

nustatomi galimi pažeidimai. 

11.4. Patikrinimo išvadas (rekomendacijas) IT specialistas arba SP teikia Mokyklos vadovui. Atlikus 

Darbuotojo Elektroninių komunikacijos priemonių turinio bei Techninės ir Programinės įrangos 

patikrinimą, IT specialistas arba SP pateikia patikrinimo išvados išrašą, nurodo atlikto patikrinimo 

mastą, išvadas ir rekomendacijas. 

11.5. Esant poreikiui, iš anksto informavusi darbuotojus, siekiant šioje Tvarkoje nurodytų tikslų, Mokykla 

gali taikyti ir kitokias darbuotojų stebėjimo ir kontrolės priemones. 

12. ATSAKOMYBĖ 

12.1. IT specialistas atsakingas už Įstaigos Techninės ir Programinės įrangos, Kompiuterių tinklo priežiūrą. 

IT specialistas atlikdamas savo funkcijas, esant poreikiui, pasitelkia SP pagalbą. 

12.2. Darbuotojai atsakingi už vykdant jų funkcijas Mokyklos veikloje jų naudojamos Techninės ir 

Programinės įrangos, Kompiuterių tinklo, Mobiliųjų telefonų saugų, teisingą, teisėtą ir ekonomišką 

naudojimą, taip pat už teisėtą Informacijos ir intelektinės nuosavybės objektų naudojimą ir saugojimą. 

12.3. Mokykla ir/ar Mokyklos vadovas nėra ir nebus atsakingi už Darbuotojų, pažeidžiant šias Taisykles ar 

teisės aktų reikalavimus, naudojamą ir/ar saugomą Programinę įrangą, informaciją ir/ar intelektinės 

nuosavybės objektus. 

12.4. Bet koks šios Tvarkos pažeidimas Darbuotojų, kuriuos su Mokyklos sieja darbo santykiai, atžvilgiu 

bus laikomas darbo drausmės pažeidimu, už kurį gali būti teisės aktų nustatyta tvarka skiriama 

drausminė nuobauda, įskaitant Darbuotojo atleidimą iš darbo, o kitų asmenų atžvilgiu – jų su Mokykla 

sudarytos sutarties esminiu pažeidimu.  

12.5. Už Techninės ir/ar Programinės įrangos praradimą ar sugadinimą Darbuotojai atsako teisės aktų ir 

darbo sutarties nustatyta tvarka. 

13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13.1. Darbuotojų asmens duomenys saugomi Mokyklos Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse nustatytais 

terminais. 

13.2. Atsižvelgiant į visas šios Tvarkos nuostatas, Darbuotojai, susipažindami su šia Tvarka, patvirtina, kad 

yra informuoti apie Mokyklos vykdomas šioje Tvarkoje nurodytas Darbuotojų stebėjimo priemones ir 

patvirtina, jog tai nebus laikoma Darbuotojų privataus gyvenimo pažeidimu.  
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13.3. Ši Tvarka gali būti keičiama Mokyklos vadovo įsakymu. Bet koks Tvarkos pakeitimas Darbuotojo 

atžvilgiu įsigalioja ir turi būti taikomas nuo to momento, kai apie tokį Taisyklių pakeitimą Darbuotojai 

supažindinami šioje Tvarkoje numatyta tvarka. 

13.4. Ši Tvarka yra sudaryta ir turi būti aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 

13.5. Jeigu kuri nors šios Tvarkos nuostata taps negalima ar prieštaraujančia taikytiniems įstatymams, arba 

dėl kurios nors priežasties taps dalinai arba visai negaliojančia, ji nedarys negaliojančiomis likusių 

Tvarkos nuostatų. 
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_________________________________________________________ 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO KREPŠINIO MOKYKLOS 

DARBUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAS  

SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ 

__________________________________________________________ 

 

 

202  -[___]-[___] Vilnius 

 

1. Šiuo pareiškiu ir patvirtinu, kad esu susipažinęs ir suprantu, kad: 

1.1. Atlikdamas savo darbo funkcijas pagal darbo sutartį, vadovaujantis darbdavio taikomais lokaliniais norminiais teisės 

aktais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, tvarkysiu asmenis duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti 

neįgaliotiems asmenims ar institucijoms. 

1.2. Draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis ir 

techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis. 

1.3. Neteisėtas ar/ir netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos 

teisės aktus. 

2. Pasirašydamas įsipareigoju: 

2.1. Saugoti asmens duomenų paslaptį; 

2.2. Tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pareiginiais 

nuostatais ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis man patikėtas asmens duomenų tvarkymo funkcijas bei lokaliniais 

norminiais darbdavio teisės aktais; 

2.3. Neatskleisti, neperduoti tvarkomų asmens duomenų ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis su ja susipažinti 

nei vienam asmeniui, kuris neturi teisės naudoti ar susipažinti su šia informacija, įskaitant darbdaviui pavaldžius (pvz. 

darbuotojai) ar bet kaip su darbdaviu susijusius asmenis (pvz. paslaugų teikėjai, rangovai ir pan.), tiek ir bet kokius 

kitus asmenis, nesusijusius su darbdaviu. 

Už šio įsipareigojimo nesilaikymą darbuotojas atsakys pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Asmuo, 

patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo 

veiksmų ar neveikimo, turės teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą. Duomenų 

valdytojas, duomenų tvarkytojas ar kitas asmuo, atlyginęs asmeniui dėl neteisėto duomenų tvarkymo padarytą 

žalą, teisės aktų nustatyta tvarka išreikalauja sumokėtas sumas iš asmens duomenis tvarkiusio darbuotojo, dėl 

kurio kaltės atsirado ši žala. 

Šis įsipareigojimas galioja neterminuotai – visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį ir pasibaigus darbo santykiams. 

 

 

Vilniaus krepšinio mokyklos 

 

Direktorius 

Darbuotojas 

 

_____________________ 

 

 

(vardas, pavardė) 

 

___________________________ 

(parašas) 

 

___________________________ 

(parašas, data) 
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__________________________________________________________ 
 

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokyklos 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

__________________________________________________________ 

 
14. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

14.1. Šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) didžiąja raide rašomos sąvokos turi 

žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas: 

(i) Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta 

arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima 

nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal 

identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos 

duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, 

fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

(ii) Asmens duomenų saugumo pažeidimas – reiškia bet kokį saugumo pažeidimą, dėl kurio 

netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami 

persiunčiami, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama 

prieiga; 

(iii) Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią automatizuotomis arba neautomatizuotomis 

priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekamą operaciją ar 

operacijų seką, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas 

ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu 

sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, 

apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;  

(iv) Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos 

parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB; 

(v) Mokykla – reiškia Viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio mokykla, juridinio asmens 

kodas 305935833, buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos 

Respublika; 

(vi) Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įstaiga yra sudaręs darbo sutartį, įskaitant Mokyklos 

vadovą; 

(vii) Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima 

nustatyti, ir kurio duomenis tvarko Įstaiga; 

(viii) Duomenų tvarkymo veiklos įrašai – reiškia Saugumo pareigūno pildomą formą, kurioje 

pateikiama visa informacija apie Įstaigos tvarkomus Asmens duomenis, tvarkymo tikslus, teisinį 

pagrindą ir kitą tesės aktų reikalaujamą pateikti informaciją. Jei Įstaigos Duomenų tvarkymo 

veiklos įrašuose nurodyta informacija skiriasi nuo tos, kuri nurodyta šiose Taisyklėse, 

vadovaujamasi Duomenų tvarkymo veiklos įrašuose nurodyta informacija; 
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(ix) Duomenų tvarkytojas – reiškia fizinį arba juridinį asmenį, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą 

įstaigą, kuri Mokyklos vardu tvarko Asmens duomenis; 

(x) Duomenų valdytojas – reiškia fizinį arba juridinį asmenį, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą 

įstaigą, kuri viena ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; 

(xi) Priežiūros institucija – reiškia Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją; 

(xii) Saugumo pareigūnas – Mokyklos vadovo įsakymu paskirtas asmuo ar duomenų apsaugos 

pareigūnas, atsakingas už Asmens duomenų apsaugą Mokykloje; 

(xiii) Specialių kategorijų asmens duomenys – reiškia Asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar 

etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse 

sąjungose, taip pat genetinius, biometrinius duomenis, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio 

asmens tapatybę, sveikatos duomenis arba duomenis apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę 

orientaciją; 

(xiv) Trečiasis asmuo – reiškia juridinį ar fizinį asmenį, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, 

išskyrus Mokyklą, Darbuotojus, Duomenų subjektą, Duomenų tvarkytoją, arba asmenis, kuriems 

tiesioginiu Mokyklos ar Duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti Asmens duomenis; 

(xv) Trečioji šalis – reiškia ne Europos Sąjungos valstybę narę ir ne Europos ekonominės erdvės 

valstybę. 

15. BENDROSIOS NUOSTATOS 

15.1. Taisyklės reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą Mokykloje, Mokyklos funkcijas, teises ir pareigas 

tvarkant Asmens duomenis, nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo 

priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus, užtikrina Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą.  

15.2. Taisyklės taikomos Mokyklos Darbuotojams, Mokyklos paskirtiems Duomenų tvarkytojams ir jų 

darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis, nepriklausomai nuo jų priėmimo į darbą sąlygų. Taisyklės 

taip pat taikomos visiems Mokyklos paskirtiems ekspertams (konsultantams) ir kitiems asmenims, kurie, 

eidami savo pareigas, sužino Įstaigos tvarkomus Asmens duomenis. 

15.3. Mokyklos Darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis bei Duomenų tvarkytojų darbuotojai, turi būti 

supažindinti su Taisyklėmis ir privalo laikytis šių Taisyklių.  

15.4. Mokyklos Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Asmens duomenis, privalo laikytis bendrųjų 

Asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų teisės 

aktuose ir šiose Taisyklėse. 

16. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

16.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis vadovaujantis šiais principais: 

(i) Duomenų subjekto atžvilgiu Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu 

(teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

(ii) Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau 

nebetvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 

(iii) Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie 

tvarkomi (duomenų mažinimo principas); 
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(iv) Asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas); 

(v) Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne 

ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės 

apribojimo principas); 

(vi) Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines 

priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Asmens 

duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio 

praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas); 

(vii) Mokykla įgyvendina Asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, stebi jų laikymąsi ir 

kaupia duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų atitikčiai įrodyti 

(atskaitomybės principas).  

16.2. Mokykla tvarko Darbuotojų Asmens duomenis, vadovaujantis šiais pagrindiniais principais: 

(i) Darbuotojas yra silpnesnioji darbo santykio šalis, jo sutikimas negali būti pakankamas teisinis 

pagrindas tvarkyti daugumą duomenų rūšių; 

(ii) Darbuotojo Asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas darbo sutarčiai vykdyti ir tam, kad 

Mokykla galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus; 

(iii) Mokyklai, kaip darbdaviui, gali būti nustatyti teisiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos Darbuotojo 

Asmens duomenų tvarkymas yra neišvengiamas; 

(iv) jei Mokykla deklaruoja teisėtą interesą tvarkyti Darbuotojo Asmens duomenis, Duomenų 

tvarkymo tikslas turi būti teisėtas; pasirinktas metodas ir (ar) specifinė technologija turi būti 

būtini, proporcingi ir įgyvendinami su kuo mažesniu poveikiu; 

(v) Asmens duomenų tvarkymo operacijos turi atitikti skaidrumo reikalavimus, o Darbuotojai turi 

būti aiškiai ir išsamiai informuoti apie jų Asmens duomenų tvarkymą, įskaitant bet kokios 

stebėsenos egzistavimą; 

(vi) imamasi techninių ir organizacinių priemonių saugiam Darbuotojų Asmens duomenų tvarkymui 

užtikrinti. 

17. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮSTAIGAI VEIKIANT KAIP DUOMENŲ VALDYTOJUI 

17.1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS  

4.1.1. Baigtinis Mokyklos tvarkomų Asmens duomenų sąrašas yra pateikiamas Duomenų tvarkymo veiklos 

įrašuose, kuriuose pateikiama nuolat atnaujinama informacija apie Asmens duomenų tvarkymo tikslus, 

Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir terminus, kita informacija, nurodyta Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento 30 straipsnyje. Už Duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymą yra atsakingas 

Saugumo pareigūnas. 

4.1.2. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais nei tais, kuriais iš pradžių buvo rinkti Asmens duomenys, yra 

leidžiamas tik tuomet, kai Asmens duomenų tvarkymas suderinamas su tikslais, kuriais iš pradžių buvo 

rinkti Asmens duomenys.  

4.1.3. Šių Taisyklių tvirtinimo metu Įstaiga tvarko Asmens duomenis šiais tikslais: 

(i) darbo sutarties sudarymas ir vykdymas;  

(ii) atlyginimo lapelių sugeneravimas; 
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(iii) darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas;  

(iv) darbo grafikų sukūrimas; 

(v) darbo užmokesčio apskaičiavimas ir išmokėjimas; 

(vi) mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliam švietimui, panaudojimo ataskaita; 

(vii) finansų analizė; 

(viii) mokesčių įvertinimas ir apskaičiavimas, mokestinių lengvatų pritaikymas; 

(ix) darbuotojo atleidimo iš einamų pareigų; 

(x) konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumo užtikrinimas; 

(xi) kandidatų į darbo vietas atranka; 

(xii) atostoginių paskaičiavimas; 

(xiii) neformaliojo ugdymo paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas; 

(xiv) moksleivių apskaita; 

(xv) ugdymo sutarčių sudarymas ir vykdymas; 

(xvi) sutarčių su tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas; 

(xvii) draudimo sutarties sudarymas; 

(xviii) asmenų ir turto apsauga, įrodymų apie pažeidimus rinkimas, teisių gynimas (vaizdo stebėjimas); 

(xix) klientų informavimas apie vaikų ugdymo veiklas, Mokyklos veiklos viešinimas (vaizdų ar vaizdo 

medžiagos talpinimas socialinės žiniasklaidos tinklo paskyrose ar interneto svetainėje); 

(xx) administravimas ir funkcionalumo užtikrinimas interneto svetainėje https://www.vilniauskm.lt/ 

17.1.2. Jei Darbuotojas, savo darbo veikloje savo ar kito Darbuotojo nurodymu, ketina vykdyti veiklą Mokyklos 

vardu ar interesais dėl kurios:  

(i) atsirastų naujas duomenų tvarkymo tikslas, neįtrauktas į Duomenų tvarkymo veiklos įrašus; arba 

(ii) atsirastų nauja asmens duomenų kategorija, neįtraukta į Duomenų tvarkymo veiklos įrašus 

(nepriklausomai ar tai naujas tikslas); arba 

(iii) iš esmės pasikeistų operacijos, su Asmens duomenimis, pobūdis, 

17.1.3. Darbuotojas prieš pradėdamas tokią veiklą privalo informuoti Saugumo pareigūną ir konsultuotis dėl 

tokios naujos duomenų tvarkymo operacijos. Darbuotojas negali pradėti vykdyti naujos duomenų 

tvarkymo veiklos negavęs Saugumo pareigūno patvirtinimo. 

17.2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI IR ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS 

17.2.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis vadovaudamasi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V 100 nustatytais duomenų 

saugojimo terminais, Ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, kito vaikų neformaliojo ugdymo 

švietimo programas vykdančių švietimo įstaigų veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymu 
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Nr. V-1511 nurodytais terminais ir Asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašuose nustatytais terminais, 

atsižvelgdama į Asmens duomenų tvarkymo tikslus. Jei yra prieštaravimų tarp nurodytų teisės norminių 

aktų ir Duomenų tvarkymo veiklos įrašų, privaloma vadovautis duomenų tvarkymo veiklos įrašais. 

17.2.2. Pasibaigus nustatytam Asmens duomenų tvarkymo terminui Asmens duomenys sunaikinami šių Taisyklių 

nustatyta tvarka. Taip pat Asmens duomenys nedelsiant yra sunaikinami, jeigu Duomenų subjektas 

atšaukia savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, nesutinka su Asmens duomenų tvarkymu ir Mokykla 

neturi kito teisėto pagrindo Asmens duomenų tvarkymui arba Mokykla turi pagrįstą įtarimą manyti, kad 

reikia užkirsti kelią neteisėtam Asmens duomenų naudojimui.  

17.2.3. Asmens duomenys Mokyklos vadovo sprendimu gali būti saugomi ilgesnį terminą teisės aktų nustatyta 

tvarka ir sąlygomis, pavyzdžiui, jei yra pagrindo manyti, kad Asmens duomenų gali prireikti tiriant 

Mokyklos patalpose, ar pastate, kuriame yra patalpos, įvykdytą nusikalstamą veiką, ar kitokį incidentą. 

Tokiu atveju Asmens duomenys saugomi iki bus priimtas galutinis atitinkamas teisėsaugos institucijų ar 

teismo sprendimas, susijęs su nusikalstama veika, ar kitoks asmenų, tiriančių/nagrinėjančių incidentą 

(pavyzdžiui, stichinių nelaimių atveju - draudikų), ar kitų asmenų, tiriančių/nagrinėjančių Mokyklai žalos 

sukėlusį įvykį, sprendimas ar išvada. 

17.2.4. Popieriniai dokumentai sunaikinami tokiu būdu, kad būtų išlaikytas konfidencialumo principas. 

Konfidencialūs įrašai turėtų būti dedami į konfidencialias šiukšlių dėžes arba dedami į konfidencialius 

maišus, kuriuos surenka specialias dokumentų naikinimo paslaugas teikiančios Mokyklos. 

17.2.5. Elektroninių įrašų ištrynimą prižiūri Saugumo pareigūnas, jei reikia, pasitelkdamas IT specialisto pagalbą. 

Bet kokia sunaikinimui skirta kompiuterinė įranga taip pat turėtų būti sunaikinama su IT specialisto 

priežiūra, siekiant užtikrinti, kad visos laikmenos būtų fiziškai sunaikintos. 

17.3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI 

17.3.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis esant bent vienam šių pagrindų: 

(i) Duomenų subjekto sutikimas; 

(ii) Mokyklos sudarytų sutarčių vykdymas, arba siekis imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu 

prieš sudarant sutartį;  

(iii) Mokyklai taikomų teisinių prievolių, įskaitant bet neapsiribojant Įstaigos teisines prievoles darbo 

teisės ir socialinės apsaugos srityje, vykdymas;  

(iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui; 

(v) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. 

17.3.2. SUTIKIMAS, KAIP ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS 

4.3.2.1. Visi Asmens duomenys turi būti tvarkomi tik gavus išankstinį sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, 

išskyrus atvejus, kai Asmens duomenys yra tvarkomi kitu, šių Taisyklių nustatyta tvarka ir (ar) kitais 

Bendrajame duomenų apsaugos reglamente nurodytais teisiniais pagrindais. 

4.3.2.2. Sutikimas turėtų būti duodamas aiškiu aktu patvirtinant, kad yra suteiktas laisva valia, konkretus, 

informacija pagrįstas5 ir vienareikšmis nurodymas, kad Duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi 

su juo susiję Asmens duomenys, pavyzdžiui raštiškas, įskaitant elektroninėmis priemonėmis. Tylėjimas, 

neveiklumas, iš anksto pažymėti langeliai, langeliai, kuriuos būtina pažymėti siekiant neduoti sutikimo 

                                                             
5 Prieš prašant sutikimo Duomenų subjektui turi būti pateikiama informacija, nurodyta Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento 13 arba 14 str. 
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(angl. opt-out boxes), standartiniai nustatymai, bendro pobūdžio sutikimas ir kitos panašios priemonės 

nėra laikomos sutikimo davimu. Žodinis sutikimas gali būti duodamas tik tuo atveju, jei neabejotinai 

įmanoma įrodyti tokio žodinio sutikimo davimo faktą. Jei kyla abejonės dėl gebėjimo įrodyti žodinio 

sutikimo davimą, visada rekomenduojama gauti rašytinį sutikimą.  

4.3.2.3. Daugeliu atveju, esant kitiems teisėtiems Asmens duomenų tvarkymo pagrindams, Darbuotojų Asmens 

duomenų tvarkymo teisinis pagrindas negali būti sutikimas. Net ir esant Darbuotojo sutikimui, gali būti 

pripažinta, kad Darbdavys neturi teisėto pagrindo tvarkyti Darbuotojo Asmens duomenis dėl Mokyklos 

ir Darbuotojo padėties disbalanso. 

4.3.2.4. Mokykla gali naudoti, įskaitant, bet neapsiribojant, vieną iš šių sutikimo gavimo būdų: 

(i) raštiško pareiškimo dėl sutikimo pasirašymas; 

(ii) pažymint langelį dėl sutikimo popierinėje ar elektroninėje formoje; 

(iii) paspaudžiant sutikimo nuorodą ar mygtuką internete; 

(iv) pasirinkus iš vienodai gerai matomų taip/ne pasirinkčių; 

(v) atsakius į elektroninį laišką, kuriuo prašoma sutikimo (jei Įstaiga turi teisę siųsti tokio 

pobūdžio laiškus). 

4.3.2.5. Jeigu Duomenų subjekto sutikimas duodamas rašytiniu pareiškimu, susijusiu ir su kitais klausimais, 

prašymas duoti sutikimą pateikiamas tokiu būdu, kad jis būtų aiškiai atskirtas nuo kitų klausimų, 

pateiktas suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba.  

4.3.2.6. Rašytinio sutikimo tekstas visada turi būti derinamas su Saugumo pareigūnu ir gali būti naudojamas tik 

Saugumo pareigūnui patvirtinus jo formą. Toks patvirtinimas galimas ir elektroniniu paštu. 

4.3.2.7. Sutikimas turėtų apimti visą Asmens duomenų tvarkymo veiklą, vykdomą tuo pačiu tikslu ar tais pačiais 

tikslais. Kai duomenys tvarkomi ne vienu tikslu, sutikimas turėtų būti duotas dėl visų duomenų 

tvarkymo tikslų. 

4.3.2.8. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro 

poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą. Atšaukti sutikimą turi būti taip 

pat lengva kaip jį duoti.  

17.3.3. SUTARTIES VYKDYMAS, KAIP ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS 

4.3.3.1. Sutarties vykdymas ar pasirengimas ją vykdyti gali būti teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu tik 

tuomet, kai tvarkomi asmens duomenys yra būtini pasirengimui sudaryti sutartį ar ją vykdyti. 

4.3.3.2. Sutarties vykdymas ar pasirengimas ją vykdyti gali būti teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu tik 

tuomet, kai ir Duomenų subjektas ir Mokykla yra (bus) tokios sutarties šalys. 

17.3.4. TEISINĖ PRIEVOLĖ, KAIP ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS 

4.3.4.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis, siekdama įgyvendinti Mokyklai nustatytas prievoles, įskaitant bet 

neapsiribojant, darbo teisės ir socialinės apsaugos srityje, kurias nustato taikytini teisės aktai. 

4.3.4.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtis, terminus, kitas sąlygas nustato galiojantys teisės aktai.  

4.3.4.3. Teisinė prievolė gali būti teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu tik tuomet, kai Asmens duomenų 

tvarkymas aiškiai, o ne abstrakčiai įtvirtintas taikomuose teisės aktuose.  



43 
 

17.4. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

17.4.1. Mokykla, siekdama užtikrinti Darbuotojo asmens duomenų apsaugą, nustato šiuos draudimus: 

(i) tvarkyti su darbo reikmėmis nesusijusius (perteklinius) Darbuotojo Asmens duomenis; 

(ii) pateikti Darbuotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, išskyrus šiose Taisyklėse 
ir (ar) teisės aktuose nustatytus atvejus; 

(iii) pažeisti Darbuotojo asmeninio sužinojimo slaptumą, net ir įgyvendinant nuosavybės ar 
valdymo teises į darbo vietoje naudojamas informacines ir komunikacines technologijas;  

(iv) daryti vaizdo ir garso įrašą, jei tiesiogiai siekiama kontroliuoti Darbuotojo darbo kokybę 
ir apimtis. 

17.4.2. Įgyvendinant Darbuotojo teisę į jo Asmens duomenų apsaugą, Įstaiga numato ir papildomus reikalavimus, 

įskaitant, bet neapsiribojant: 

(i) supažindinti Darbuotojus ir praktikantus su Mokyklos informacinių ir komunikacinių 
technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos 
aprašu; 

(ii) supažindinti Darbuotojus ir praktikantus su Mokyklos darbuotojų asmens duomenų 
saugojimo politika;  

(iii) supažindinti Mokyklos Darbuotojus ir praktikantus su Asmens duomenų saugumo 
pažeidimų reagavimo tvarkos aprašu; 

(iv) diegiant naujus technologinius procesus ir kitas Darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą 
galinčias pažeisti priemones, surengti informavimo ir konsultavimo procedūras su 
Mokyklos darbo taryba, jei ji yra sudaryta, ir, esant poreikiui, atlikti poveikio duomenų 
apsaugai vertinimą. 

17.4.3. Mokykla elektroninės komunikacijos stebėjimą vykdo tik tais atvejais, kai toks Darbuotojo elektroninės 

komunikacijos stebėjimas yra būtinas ir negalima imtis kitokių prevencinių priemonių, kurios mažiau 

ribotų asmenų privatumą. 

17.4.4. Esant išankstiniam Darbuotojo sutikimui, Mokykla taip pat gali tvarkyti kitus Darbuotojų Asmens 

duomenis. Tais atvejais, kai sutikimas yra vienintelis teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis, galima 

tvarkyti Darbuotojų Asmens duomenis, Darbuotojai turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą šių Taisyklių 

nustatyta tvarka ir (ar) įgyvendinti kitas savo, kaip Duomenų subjekto teises, aptartas šiose Taisyklėse.  

17.4.5. Detali informacija apie Darbuotojų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Darbuotojų asmens 

duomenų saugojimo politikoje. Informacija apie darbuotojų stebėseną yra pateikiama Mokyklos 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo 

vietoje tvarkos apraše. Aukščiau įvardintus dokumentus tvirtina Įstaigos vadovas įsakymu ir su jais yra 

supažindinami Darbuotojai.  

17.5. SPECIALIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS  

17.5.1. Mokykla neturi teisės tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai: 

(i) Duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais 

nurodytais tikslais, išskyrus teisės aktais numatytas išimtis; 



44 
 

(ii) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina, kad Mokykla arba Duomenų subjektas 

galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės 

srityje; 

(iii) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai Duomenų 

subjekto arba kito fizinio asmens interesai, kai Duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių 

priežasčių negali duoti sutikimo; 

(iv) tvarkomi Asmens duomenys, kuriuos Duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai; 

(v) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti 

teisinius reikalavimus; 

(vi) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių; 

(vii) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės 

sveikatos srityje, siekiant užtikrinti aukštus sveikatos priežiūros standartus. 

17.5.2. Specialių kategorijų asmens duomenys turi būti šifruojami. 

18. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮSTAIGAI VEIKIANT KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJUI 

18.1. Mokykla, vykdydama veiklą, gali veikti taip pat kaip Asmens Duomenų tvarkytojas, kai Duomenų valdytojo 

nurodymu, tvarko Asmens duomenis. 

18.2. Mokykla, tvarkydama Asmens duomenis kaip Duomenų tvarkytojas, vadovaujasi su Duomenų valdytoju 

sudaryta Asmens duomenų tvarkymo sutartimi. Kiti Įstaigai, kaip Duomenų tvarkytojui keliami 

reikalavimai, numatyti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 28 straipsnyje. 

18.3. Mokyklos darbuotojai, tvarkydami Duomenų valdytojo perduotus Asmens duomenis, visais atvejais 

privalo įsitikinti ketinamų atlikti veiksmų teisėtumu, vadovaujantis Mokyklos ir Duomenų valdytojo 

sudaryta sutartimi ir joje aptartais Asmens duomenų tvarkymo ribojimais ir tvarka. 

18.4. Mokyklos Asmens duomenų tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam 

ar neteisėtam Asmens duomenų tvarkymui, turi saugoti dokumentus ir duomenų rinkmenas, vengti 

nereikalingų Asmens duomenų kopijų darymo. 

19. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS 

19.1. ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS 

19.1.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Mokykla įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens 

duomenų saugumo priemones: 

(i) organizacines;  

(ii) techninės saugumo priemones; 

(iii) fizinės saugumo priemonės. 

19.1.2. Be kitų priemonių Mokykla įgyvendina šias organizacines duomenų saugumo priemones: 

(i) Mokyklos vadovas patvirtina Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir 

darbuotojų stebėsenos bei kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašą; 

19.1.3. Be kitų priemonių Mokykla įgyvendina šias technines duomenų saugumo priemones: 
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(i) nuolat diegiamos atnaujintos antivirusinės programos, o jų diegimas kontroliuojamas 

centralizuotai; 

(ii) kai jungiamasi per internetą, ryšys perduodamas užšifruotu pavidalu naudojant 

kriptografinius protokolus (TLS/SSL); 

(iii) duomenų srautas į ir iš IT sistemos stebimas ir kontroliuojamas naudojant ugniasienes 

ir įsilaužimų aptikimo sistemas; 

(iv) prieiga prie IT sistemų atliekama tik iš anksto sankcionuotų prietaisų; 

(v) privalomai vykdomas IT sistemų, kuriose tvarkomi asmens duomenys rezervinis 

kopijavimas, periodinis rezervinių kopijų testavimas; 

(vi) sudaryta kompiuterių tinklo ir IT resursų topologija, nustatyti visi išoriniai IP adresai. 

19.1.4. Be kitų priemonių Mokykla įgyvendina šias fizines saugumo priemones: 

(i) dokumentai, kuriuose yra Asmens duomenys privalo būti laikomi rakinamuose balduose 

ar patalpose; 

(ii) privalo būti laikomasi „švaraus stalo“ principo; 

(iii) trečiųjų asmenų įėjimo kontrolė. 

19.2. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS 

19.2.1. Prieiga prie Asmens duomenų gali būti suteikta tik tam Darbuotojui, kuriam Asmens duomenys yra 

reikalingi jo funkcijoms vykdyti. Darbuotojas automatiškai netenka teisės tvarkyti Asmens duomenų, kai 

pasibaigia darbo santykiai su Įstaiga arba jo darbo funkcijos pasikeičia tokiu būdu, kad prieiga prie 

Asmens duomenų jam tampa nebebūtina.  

19.2.2. Su Asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Darbuotojui yra suteiktos teisės. 

19.2.3. Darbuotojas, tvarkantis Asmens duomenis, privalo: 

(i) laikytis pagrindinių Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir saugumo reikalavimų, 
įtvirtintų Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, Lietuvos Respublikos asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatyme, šiose Taisyklėse, ir kituose teisės aktuose; 

(ii) laikytis konfidencialumo susitarimo nuostatų; 

(iii) nepažeisti šiose Taisyklėse ir kitų Mokyklos nustatytų organizacinių ir techninių asmens 
duomenų saugumo priemonių; 

(iv) neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis susipažinti su 
Asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti Asmens 
duomenų; 

(v) domėtis Asmens duomenų apsaugos aktualijomis ir problemomis, esant galimybei kelti 
kvalifikaciją asmens duomenų teisinės apsaugos srityje. 

 
19.2.4. Tinkamo Asmens duomenų tvarkymo tikslais Mokykla privalo užtikrinti duomenų tvarkymo mokymus 

visiems Darbuotojams, kurie tvarko Asmens duomenis, vykdydami savo tiesiogines funkcijas. Mokymai 

vykdomi ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus. 
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19.3. PRIEIGOS KONTROLĖ 

19.3.1. Prieigos teisės prie Mokyklos informacinių sistemų, kuriose tvarkomi Asmens duomenys, tvirtinamos 

Mokyklos vadovo įsakymu, Saugumo pareigūno siūlymu. Šios teisės yra nustatomos, atsižvelgiant į 

kiekvieno Darbuotojo pareigas, vykdomas funkcijas. IT specialistas turi užtikrinti, kad tik Darbuotojai, 

kuriems suteiktas leidimas naudotis Mokyklos informacinėmis sistemose, kuriose tvarkomi Asmens 

duomenys, turėtų prieigą tik prie tų Asmens duomenų, kuriems taikomas jų prieigos leidimas (prieigos 

duomenų kontrolė). Tais atvejais, kai būtina nukrypti nuo Mokyklos vadovo patvirtintų prieigos teisių 

taisyklių, arba reikia pavaduoti konkretų Darbuotoją, prieigos teises suteikia IT specialistas, tiesioginio 

konkretaus darbuotojo vadovo siūlymu, esant Saugumo pareigūno pritarimui. IT specialistas veda tokių 

prieigos teisių sąrašą. 

19.3.2. Mokykla, suteikdama prieigą prie informacijos,  vadovaujasi šiais principais: 

(i) būtinumo žinoti principas – leidimas susipažinti su informacija gali būti duodamas tik tais 

atvejais, kai tai yra būtina veiklai vykdyti; 

(ii) mažiausių privilegijų principas – naudotojams suteikti leidimai turi atitikti paskirtį, kuriai 

informacija bus naudojama; ir 

(iii) pareigų atskyrimo principas – sprendimai dėl prieigos teisių turi būti priimami atsižvelgiant į 

galimus interesų konfliktus. 

19.4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAS 

19.4.1. Saugumo pareigūnas nuolat stebi Mokyklos vykdomų Asmens duomenų tvarkymo procesų atitiktį 

Taisyklėms bei galiojantiems taikomiems teisės aktams. 

19.4.2. Įvykus bet kokiam Asmens duomenų saugumo pažeidimui, dėl kurio Duomenų subjektas gali patirti kūno 

sužalojimą, turtinę ar neturtinę žalą, pavyzdžiui, prarasti savo Asmens duomenų kontrolę, patirti teisių 

apribojimą, diskriminaciją, gali būti pavogta ar suklastota jo asmens tapatybė, padaryta finansinių 

nuostolių, neleistinai panaikinti pseudonimai, pakenkta reputacijai, prarasti asmens duomenys, kurie 

saugomi profesine paslaptimi, konfidencialumas, padaryta kita ekonominė ar socialinė žala atitinkamam 

Duomenų subjektui, Mokykla privalo pranešti Priežiūros institucijai ir/ar pačiam Duomenų subjektui 

nepagrįstai nedelsdama ir, jei įmanoma, nuo to laiko, kai apie tai buvo sužinota, praėjus ne daugiau kaip 

72 valandoms, laikantis reikalavimų ir tvarkos, kuri yra numatyta Mokyklos vadovo patvirtintame Asmens 

duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos apraše, naudojant Priežiūros institucijos 

patvirtintą rekomenduojamą pranešimo formą. 

19.4.3. Įvykus elektroninės informacijos saugos incidentui, įskaitant atvejus, kai jis susijęs su Asmens duomenų 

tvarkymu, privaloma vadovautis Mokyklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo 

valdymo planu, kuris tvirtinamas Mokyklos vadovo. 

20. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS 

20.1. Duomenų subjektas turi teisę pasinaudoti visomis savo, kaip Asmens duomenų subjekto, teisėmis, 

pateikęs Mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar 

elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens 

tapatybę.  

20.2. Mokykla užtikrina Duomenų subjekto teises vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III 

skyriaus nuostatomis, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje, Privatumo politikoje ir šiose 

Taisyklėse nustatyta tvarka, apimtimi ir terminais. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką tvirtina 

Įstaigos vadovas. 
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21. DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI 

21.1. Mokykla tvarko duomenų tvarkymo veiklos įrašus.  

21.2. Duomenų tvarkymo veiklos įrašuose pateikiama aktuali informacija apie Įstaigoje tvarkomus Asmens 

duomenis. Už duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymą yra atsakingas Saugumo pareigūnas. 

21.3. Mokykla, gavusi Priežiūros institucijos prašymą, Duomenų tvarkymo veiklos įrašus pateikia nedelsiant.  

22. SAUGUMO PAREIGŪNAS 

22.1. Mokyklos vadovo įsakymu yra paskiriamas Saugumo pareigūnas. 

22.2. Saugumo pareigūnas yra atsakingas už Mokyklos atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų 

apsaugą, Duomenų subjektų prašymų įgyvendinimą. 

22.3. Darbuotojai ir Duomenų subjektai turi teisę tiesiogiai kreiptis į Saugumo pareigūną visais su jų asmens 

duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. 

22.4. Tais atvejais, kai Saugumo pareigūnas laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja [nurodyti].  

23. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS (TEIKIMAS) 

23.1. Asmens duomenys gali būti perduodami (teikiami) kitiems asmenims tik taikytinuose teisės aktuose 

numatytais atvejais ir tvarka.  

23.2. Mokyklos Asmens duomenis gali perduoti į Trečiąsias šalis tik laikantis galiojančių teisės aktų 

reikalavimų, jei Trečioji šalis užtikrina tinkamo lygio apsaugą, Mokyklos duomenų tvarkymo veiklos 

įrašuose  numatytais atvejais ir apimtimi. Trečiosios šalys, kurios atitinka keliamą duomenų apsaugos lygį 

yra tvirtinamos Europos Sąjungos Komisijos. Jei Europos Sąjungos Komisija nėra priėmusi sprendimo, kad 

Trečioji šalis, kuriai Mokykla teikia Asmens duomenis, užtikrina tinkamo lygio apsaugą, Mokykla gali 

perduoti Asmens duomenis į Trečiąją šalį pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento V skyriaus 

nuostatas.  

24. ATSAKOMYBĖ 

24.1. Mokyklos vadovui ir/ar vadovo įgaliotiems Darbuotojams, tvarkantiems Asmens duomenis Lietuvos 

Respublikoje, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose 

teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, numatytus reikalavimus 

arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės. 

25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Saugumo pareigūnui. Taisyklės yra 

peržiūrimos (esant poreikiui, atnaujinamos) kasmet, arba tada, kai pasikeičia teisės aktai, 

reglamentuojantys Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 
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Viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokyklos 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 
26. BENDROSIOS NUOSTATOS 

26.1. Šio Asmens duomenų saugumo pažeidimų reagavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarka) tikslas  

nustatyti Viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokykla, juridinio asmens kodas 305935833, 

buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika (toliau – Mokykla), 

procedūras, atliekamas siekiant tinkamai valdyti bet kokius asmens duomenų saugumo pažeidimus. 

26.2. Tvarka yra privaloma visiems Mokyklos darbuotojams ir praktikantams. 

 

27. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAS 

27.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimas yra tuomet, kai atsitiktinai ar neteisėtai atliekamas bet kuris iš 

šių veiksmų: 

27.1.1. atskleidžiama ar suteikiama prieiga prie Mokyklos tvarkomų asmens duomenų (toliau – Asmens 

duomenys) (konfidencialumo pažeidimas); 

27.1.2. prarandama prieiga prie Asmens duomenų arba jie sunaikinami (prieinamumo pažeidimas); 

27.1.3. pakeičiami Asmens duomenys (vientisumo pažeidimas). 

(toliau – bet kuris iš 2.1 p. nurodytų veiksmų – ADSP) 

27.2. ADSP be kita ko apima šiuos atvejus: 

27.2.1. konfidencialios informacijos atskleidimas asmenims, neturintiems teisės juos gauti; 

27.2.2. duomenų arba įrangos, kuriuose saugomi duomenys, praradimas ar vagystė; 

27.2.3. popierinių įrašų praradimas ar vagystė; 

27.2.4. netinkamos prieigos kontrolės priemonės, leidžiančios neteisėtai naudoti informaciją; 

27.2.5. įtariamas Mokyklos Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos 

ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašo pažeidimas; 

27.2.6. mėginimas gauti neteisėtą prieigą prie kompiuterių sistemų, pvz., įsilaužimas; 

27.2.7. įrašai pakeičiami arba ištrinami be leidimo; 

27.2.8. virusai ar kita saugumo ataka prieš IT sistemas ar tinklus; 

27.2.9. fizinio saugumo pažeidimai, pvz., fizinis ar elektroninis durų ar langų pažeidimas patalpose, kuriose 

laikoma konfidenciali informacija; 

27.2.10. konfidencialios informacijos palikimas laisvai prieinamose vietose; 

27.2.11. IT įrangos palikimas be priežiūros, kai prisijungiama prie vartotojo abonemento, 

neužblokuojamas ekranas; 

27.2.12. sustabdoma neįgaliotų asmenų prieiga prie informacijos; 

27.2.13. el. laiškai, kuriuose yra asmens duomenys, klaidingai išsiunčiami neteisingam gavėjui ir kt. 

 

28. ADSP PRIELAIDOS 

28.1. Pagrindiniai šaltiniai, kuriais naudojantis gali būti sukeltas ADSP ir sutrikdyta Mokyklos 

infrastruktūra, yra: 
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28.1.1. išorinės kompiuterinės laikmenos; 

28.1.2. internetas; 

28.1.3. interneto svetainių pagrindu veikianti programinė įranga; 

28.1.4. paprasta įranga; 

28.1.5. kiti ADSP šaltiniai. 

28.2. Informacija apie galimą ADSP gali būti gaunama iš įvairių informacijos šaltinių:  

28.2.1. IT paslaugų teikėjo, kuris atlieka asmens duomenų saugumo pažeidimų stebėseną; 

28.2.2. Asmens duomenų tvarkytojų;  

28.2.3. kompetentingų valstybės institucijų; 

28.2.4. tarptautinių organizacijų arba institucijų, atliekančių asmens duomenų saugumo užtikrinimo funkcijas; 

28.2.5. kitų juridinių ar fizinių asmenų. 

28.3. Bet kuris darbuotojas ar praktikantas, gavęs informacijos apie galimą ADSP, nedelsiant praneša savo 

skyriaus vadovui ir duomenų apsaugos pareigūnui arba asmeniui, atsakingam už duomenų apsaugą 

Mokykloje, jei duomenų apsaugos pareigūnas nepaskirtas (toliau – Saugumo pareigūnas).  

28.4. Reaguojant į galimą ADSP, atliekami tokie veiksmai (žr. lentelę apačioje):  

28.4.1. ADSP nustatymas;  

28.4.2. ADSP nutraukimas ir Asmens duomenų atkūrimas; 

28.4.3. ADSP laipsnio vertinimas ir nustatymas; 

28.4.4. pranešimas apie ADSP; 

28.4.5. ADSP registro pildymas; 

28.4.6. ADSP procedūros užbaigimas. 
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29.  

30.  

31.  

32.  

33. ADSP NUSTATYMAS  

33.1. Saugumo pareigūnas įvertina gautą informaciją apie galimą ADSP pagal Tvarkos 2.1, 2.2 p. nurodytus 

kriterijus ir patvirtina arba paneigia ADSP nustatymo faktą.  

33.2. Saugumo pareigūnas, patvirtinęs ADSP nustatymo faktą, per kuo trumpesnį laiką praneša Mokyklos 

vadovui apie ADSP. Jei reikia, sudaroma ADSP valdymo komanda (toliau – Valdymo komanda), į 

kurios sudėtį įeina Saugumo pareigūnas, taip pat gali įeiti atitinkamų skyrių vadovai, IT specialistas.  

33.3. Saugumo pareigūnas nustato, ar pažeidimas susijęs su Asmens duomenimis, kuriuos tvarkydama 

Mokykla veikia kaip duomenų valdytojas, ar kaip tvarkytojas.  

34. PAŽEIDIMO NUTRAUKIMAS IR PADĖTIES ATKŪRIMAS  

34.1. Saugumo pareigūnas nedelsiant imasi visų įmanomų priemonių ADSP nutraukti ir padėčiai atstatyti. 

Jei būtina, pasitelkiami kiti Įstaigos darbuotojai, IT paslaugų teikėjai, Valdymo komanda.  

34.2. Saugumo pareigūnas, veikdamas kartu su IT specialistu ir/arba Valdymo komanda, pagal 

kompetenciją, priklausomai nuo situacijos įvertina Mokyklos informacinės infrastruktūros būklę, 

nustato pažeistas jos dalis ir per kuo trumpesnį laiką imasi veiksmų pažeistoms dalims atkurti arba 
pakeisti ir (arba) teikia Mokyklos IT infrastuktūros paslaugos teikėjams siūlymus dėl pažeistų dalių 

atkūrimo arba pakeitimo, jeigu to negalima padaryti savo jėgomis. 

ADSP NUSTATYMAS 

TAIP 
NE 

ADSP NUTRAUKIMAS 

ADSP VERTINIMAS IR 

LAIPSNIO NUSTATYMAS 

pranešimas Priežiūros 
institucijai 

pranešimas Priežiūros 
institucijai ir Duomenų 

subjektui 

ADSP REGISTRO 

PILDYMAS 

ADSP PROCEDŪROS 

UŽBAIGIMAS 

A ADSP B ADSP C ADSP 

Įstaiga – duomenų 
tvarkytojas Įstaiga – duomenų valdytojas 

pranešimas duomenų 
valdytojui 
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34.3. Prieš atkurdamas Mokyklos informacinės infrastruktūros veiklą, Saugumo pareigūnas, veikdamas 

kartu su IT specialistu, privalo įsitikinti, ar pašalintas pažeidžiamumas, dėl kurio įvyko ADSP. 

34.4. Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas dėl ADSP valdymo priemonių: 

34.4.1. numatytas galimas poveikis ir žala; 

34.4.2. ADSP įrašų išsaugojimo, jų patikimumo, vientisumo ir pasiekiamumo užtikrinimas; 

34.4.3. informacinės infrastruktūros neveikimo terminas; 

34.4.4. ADSP valdymo sprendimui įgyvendinti reikalingas laikas ir ištekliai; 

34.4.5. numatoma kita žala, kurią gali padaryti ADSP, priėmus jo valdymo sprendimą.  

34.5. Konkretūs veiksmai, siekiant nutraukti ADSP ir atstatyti padėtį, galėtų būti tokie:  

34.5.1. duomenų ištrynimas nuotoliniu būdu iš pamesto ar pavogto įrenginio; 

34.5.2. kuo skubesnis kreipimasis į asmenį, kuriam per klaidą buvo išsiųsti Asmens duomenys, su prašymu 

neatidarinėti atsiųstų duomenų ir juos ištrinti be galimybės atkurti; 

34.5.3. tretiesiems asmenims atskleisto prisijungimo prie duomenų bazės slaptažodžio pakeitimas; 

34.5.4. prarastų Asmens duomenų atkūrimas iš turimos atsarginės kopijos. 

34.6. Vykdant šią procedūrą reikia imtis atsargumo priemonių tam, kad būtų užtikrinta, jog būtų surinkti 

kiek įmanoma tikslesni duomenys bei įrodymai apie įvykusį ADSP (pavyzdžiui, užfiksuojama, kas, 

kada ir iš kokio įrenginio jungėsi prie duomenų bazės, kam konkrečiai buvo per klaidą išsiųsti Asmens 

duomenys, kokiomis aplinkybėmis buvo prarastas įrenginys su Asmens duomenimis). 

34.7. Suvaldant ADSP, taip pat vadovaujamasi Mokyklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos 

tęstinumo valdymo planu. 

35. PAŽEIDIMO LAIPSNIO VERTINIMAS  

35.1. Saugumo pareigūnas nedelsiant, bet ne vėliau, kaip per 4 val. nuo ADSP, kuris susijęs su Asmens 

duomenimis, kuriuos Mokykla tvarko kaip duomenų valdytojas, nustatymo, išsiaiškina ADSP 

aplinkybes ir įvertina ADSP sunkumą, suteikiant ADSP vieną iš šių laipsnių: A – tikėtina, kad rizikos 
asmenims dėl ADSP nėra (toliau  - A ADSP); B – dėl ADSP kyla rizika asmenims (toliau  - B ADSP); 

C – dėl ADSP yra didelė rizika asmenims (toliau  - C ADSP). Konkretus ADSP sunkumo laipsnis 

nustatomas pagal žemiau nurodytus kriterijus. Konkretų ADSP laipsnį patvirtina Įstaigos vadovas 

pagal Saugumo pareigūno rekomendaciją. 

35.2. A ADSP laipsnis nustatomas tada, kai patiriamas ADSP, dėl kurio neturėtų kilti pavojaus fizinių 

asmenų, kurių Asmens duomenys tvarkomi (toliau – Duomenų subjektai), teisėms ir laisvėms. A 

ADSP gali būti, pavyzdžiui, kai nustatoma, kad paliktas kompiuteris neužrakintu ekranu, tačiau jokie 

asmenys, neturintys prieigos prie duomenų, nepateko į patalpą. 

35.3. B ADSP laipsnis nustatomas tada, kai patiriamas ADSP, kuris kelia pavojų Duomenų subjektams 

(pavojų keliančiu laikytinas toks pažeidimas, dėl kurio asmuo galėtų patirti materialinę ar 
nematerialinę žalą, teisių apribojimą, diskriminaciją, galėtų būti pavogta ar suklastota asmens 

tapatybė, asmeniui padaryta finansinių nuostolių, neleistinai panaikinti pseudonimai, pakenkta asmens 

reputacijai, prarasti Asmens duomenys, kurie laikomi profesine paslaptimi, konfidencialumas arba 

padaryta kita ekonominė ar socialinė žala). Tokie atvejai galėtų būti, pavyzdžiui, laikmenos 

praradimas su kelių fizinių asmenų kontaktais.  

35.4. C ADSP nustatomas tada, kai dėl ADSP gali kilti didelis pavojus fizinių Duomenų subjektų teisėms ir 

laisvėms (didelį pavojų keliančiu ADSP laikytinas bet kuris 6.3. punkte nurodytų pasekmių riziką 
keliantis ADSP, tada, kai tokios pažeidimo pasekmės yra labai tikėtinos, tvarkomi jautrūs Asmens 

duomenys (pavyzdžiui, duomenys apie sveikatą), pažeidimas turi neigiamą poveikį dideliam Duomenų 

subjektų skaičiui ir pan.). Pavyzdžiui, pametamas nešiojamasis kompiuteris, kuriame yra sutartys su 

fiziniais asmenimis. 
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36. PRANEŠIMAS APIE ADSP 

36.1. Patvirtinus A ADSP, pranešimas nei Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Priežiūros 

institucija), nei Duomenų subjektams nėra teikiamas. ADSP dokumentuojama, kaip nurodyta Priede 

Nr. 1, ir užbaigiama ADSP procedūra.  

36.2. Nustačius B ADSP, Saugumo pareigūnas ne vėliau kaip per 72 valandas nuo ADSP patvirtinimo 

momento Priežiūros institucijai pateikia reikiamą informaciją, užpildydamas Pranešimo formą, 

pateiktą Priede Nr. 2. Pranešimas Duomenų subjektams nėra teikiamas. 

36.3. Pranešimas Priežiūros institucijai teikiamas per interneto svetainę www.vdai.lrv.lt, naudojantis 

elektronine paslaugų sistema; nesant tokios galimybės, pranešimas teikiamas elektroninio pašto adresu 

ada@ada.lt; nesant tokioms galimybėms, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija informuojama 

telefono ryšio numeriu, kuris skelbiamas www.vdai.lrv.lt, ir nedelsiant informacija išsiunčiama 

registruotu laišku.  

36.4. Jei Priežiūros institucijai apie ADSP nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo Mokykla privalo 

pateikti vėlavimo priežastis.  

36.4.1. Kai ir jeigu informacijos apie ADSP neįmanoma pateikti visa apimtimi tuo pačiu metu, informacija 

toliau nepagrįstai nedelsiant gali būti teikiama etapais.  

36.4.2. Jei Priežiūros institucija paprašo patikslinti arba papildyti informaciją apie ADSP, Saugumo 
pareigūnas organizuoja papildomos informacijos surinkimą ir pateikimą Priežiūros institucijai jos 

nustatytu laiku. 

36.5. Patvirtinus C ADSP, Mokykla praneša Priežiūros institucijai (tokia pačia tvarka, kaip pranešama apie 

B ADSP) ir nepagrįstai nedelsdama praneša apie ADSP Duomenų subjektams. Duomenų pareigūnas 
arba kitas atsakingas asmuo Duomenų subjektams turi pateikti aiškią ir suprantamą informaciją, 

kurioje turi būti bent ši informacija:  

36.5.1. ADSP apibūdinimas; 

36.5.2. tikėtinų padarinių, kurie jau atsirado arba gali atsirasti ateityje, sąrašas; 

36.5.3. priemonių, kurių buvo imtasi ir/ar bus imtasi, norint sustabdyti ADSP bei pašalinti atsiradusius arba 

atsirasiančius padarinius, priemonių galimoms neigiamoms pasekmėms sumažinti sąrašas; 

36.5.4. Saugumo pareigūno kontaktai.   

36.6. 7.5. punkte nurodytas pranešimas Duomenų subjektui gali būti neteikiamas, jei egzistuoja bet kuri iš 

šių aplinkybių: 

36.6.1. Mokykla įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos priemonės 

taikytos Asmens duomenims, kuriems ADSP turėjo poveikį; 

36.6.2. Mokykla vėliau ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad ateityje negalėtų kilti didelis pavojus 

Duomenų subjektų teisėms ir laisvėms; 

36.6.3. tiesioginis komunikavimas pareikalautų neproporcingai daug pastangų; tokiu atveju apie įvykusį 

ADSP, Mokyklos vadovui patvirtinus, paskelbiama viešai arba taikoma panaši priemonė, kuria 

Duomenų subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai.   

36.7. Saugumo pareigūnas, įvertinęs gautą informaciją apie ADSP, esant Mokyklos vadovo sutikimui, 
nedelsdamas informuoja apie ADSP nustatymo faktą ne tik Priežiūros instituciją ar Duomenų subjektą 

(kai reikia), bet ir policiją – nustačius, kad ADSP gali turėti nusikalstamos veikos požymių. 

36.8. Jei nustatoma, kad ADSP susijęs su Asmens duomenimis, kuriuos Mokykla tvarko kaip duomenų 

tvarkytojas, informuojamas minėtų asmens duomenų valdytojas (pvz., bankas, draudimo įstaiga). 

37. ADSP REGISTRO PILDYMAS 

37.1. Visi veiksmai, kurių imamasi ADSP valdymo procedūros metu, turi būti aprašomi ir visi susiję įrašai 

apie ADSP peržiūrimi tam, kad būtų užtikrintas jų išbaigtumas, tikslumas ir atitiktis atitinkamam 
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teisiniam reguliavimui. Šiam tikslui pasiekti turi būti vedamas ADSP žurnalas, kuriame tiksliai 

aprašomi veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant ADSP valdymo procedūrą.  

37.2. ADSP žurnalo elektroninė forma yra pateikta Priede Nr. 1. Elektroninį ADSP registrą pildo Saugumo 

pareigūnas. ADSP žurnale saugomi ne senesni, nei 10 metų, įrašai. 

37.3. ADSP žurnale esantys įrašai peržiūrimi Saugumo pareigūno ne rečiau, kaip kartą per kalendorinį 

ketvirtį. ADSP išanalizuojami ne vėliau, kaip per vieną kalendorinį mėnesį nuo jų nustatymo. 
Saugumo pareigūnas išanalizuoja ADSP ir pateikia ataskaitą su išvadomis bei rekomenduojamomis 

įgyvendinti prevencijos priemonėmis Mokyklos vadovui. Prevencijos priemonės įgyvendinamos 

Saugumo pareigūno ataskaitoje pasiūlytais ir vadovo patvirtintais terminais. Saugumo pareigūnas 

kontroliuoja, kaip įgyvendinamos ADSP prevencijos priemonės. 

38. ADSP PROCEDŪROS UŽBAIGIMAS 

38.1. Suvaldžius ADSP, Saugumo pareigūnas apie ADSP suvaldymo rezultatus informuoja Mokykla 

vadovą. 

38.2. Saugumo pareigūnas, gavęs supažindinto su ADSP ir jo pašalinimo aplinkybėmis Mokyklos vadovo 
pritarimą, priima sprendimą užbaigti ADSP valdymo procedūrą tada, kai ADSP laikytinas likviduotu, 

o visoms reikalingoms šalims apie ADSP yra pranešta.  

39. DARBUOTOJŲ SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 

39.1. Darbuotojai supažindinami su šia Tvarka tokiu būdu: 

39.1.1. nedelsiant po Tvarkos patvirtinimo Tvarka išsiunčiama esamiems Mokykla darbuotojams, kurie turi 

darbinį elektroninį paštą, elektroniniu paštu;  

39.1.2. nedelsiant po Tvarkos patvirtinimo Tvarka patalpinama Mokyklos serveryje (ar kitoje vietoje, kur 

saugomi visi Mokyklos vidaus dokumentai, tvarkos ir taisyklės) ir ten yra pasiekiama darbuotojams 

bet kuriuo metu; 

39.1.3. kiekvienas naujas darbuotojas supažindinamas su Tvarka pirmąją jo darbo dieną Mokykloje, pateikiant 

jam Tvarką elektroniniu paštu ar sudarant galimybę pasiekti Tvarką Mokyklos serveryje; 

39.1.4. tie darbuotojai, kurie neturi darbinio elektroninio pašto, su Tvarka supažindinami raštu; 

39.1.5. praktikantai su Tvarka supažindinami raštu. 

39.2. Elektroniniu paštu išsiųsta Tvarka yra laikoma įteikta: 

(i) tą pačią darbo dieną, jei buvo išsiųsta ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos 

darbo laiko pabaigos; 

(ii) kitą darbo dieną, jei buvo išsiųsta vėliau, kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos darbo 
laiko pabaigos arba po Mokyklos darbo laiko pabaigos; 

(iii) artimiausią darbo dieną, jei buvo išsiųsta poilsio ar švenčių dieną; 

(iv) artimiausią Mokyklos darbo dieną, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo kasmetinių atostogų ar 
nedarbingumo metu; 

(v) artimiausią darbuotojo darbo dieną po komandiruotės, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo 
komandiruotės metu, o komandiruotėje nebuvo užtikrintas interneto ryšys. 
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                  PATVIRTINTA 

                  Viešosios įstaigos  

                  Vilniaus miesto krepšinio mokykla  

                   Direktoriaus Vytenio Tupčiausko 

                   2022 m. kovo 21 d. 

                   įsakymu Nr. V-1.6 –64 

 

 

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto krepšinio mokyklos 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA 

 

 

40. BENDROSIOS NUOSTATOS 

40.1. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio mokykla, juridinio asmens kodas 305935833, 

buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika, (toliau – 

Mokykla) darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika reglamentuoja darbuotojų asmens 

duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų asmens duomenų 

tvarkymo tikslus ir priemones, bei apibrėžia, kas ir kokiais tikslais gali susipažinti su 

darbuotojų asmens duomenimis (toliau - Politika). 

41. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

41.1. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais: 

41.1.1. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams 

pasiekti; 

41.1.2. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės 

aktuose nustatytų reikalavimų; 

41.1.3. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų 

pasikeitimui nuolat atnaujinami; 

41.1.4. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojų asmens 

duomenų tvarkymo tikslams pasiekti; 

41.1.5. Darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma ir terminais, kad jais naudotis būtų galima 

ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.  

42. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI 

42.1. Jei Politikos 4 skyriuje nenurodyta kitaip, darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų 

dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, saugomi vadovaujantis Bendrųjų 

dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 

įsakymu, nurodytais terminais. Kiti asmens duomenys saugomi žemiau nurodytais terminais.  

42.2. Kai tvarkymo tikslams asmens duomenys nebereikalingi, jie yra sunaikinami, išskyrus 

įstatymų nustatytais atvejais. 
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43. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

43.1. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko šiais tikslais:   

43.1.1. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo laiko apskaitos žiniaraščio sudarymo  

tikslu. 

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – darbo laiko apskaitos žiniaraštyje esanti informacija 

(vardas, pavardė, informacija apie praleistas dienas, ligas, pravaikštas). 

Duomenys tvarkomi teisinės prievolės (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu. 

Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo grafikų sudarymo tikslu. 

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – darbo grafike esanti informacija (vardas, pavardė, 

pareigos, darbo vieta, darbo data). 

Duomenys tvarkomi teisinės prievolės vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu. 

43.1.2. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko kontakto palaikymo ne darbo valandomis 

tikslu. 

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – mobilus telefono numeris (darbinis, asmeninis), el. 

pašto adresas (darbinis, asmeninis), adresas, nuolatinė gyvenamoji vieta. 

Duomenys tvarkomi Mokyklos teisėto intereso susisiekti su Darbuotoju ne darbo metu 

(BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) pagrindu. 

Šie duomenys saugomi darbo sutarties galiojimo metu. 

43.1.3. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo mokesčių įvertinimo ir apskaičiavimo, 

mokestinių lengvatų pritaikymo tikslais. 

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vaikų skaičius, išmoka už nedarbingumo dienas iš 

darbdavio lėšų, atostoginiai, vienkartinės išmokos (pašalpos), išskaitytas pajamų mokestis, 

priskaičiavimai, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos, socialinio draudimo 

mokestis, negalios lygis. 

Duomenys tvarkomi teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu. 

43.1.4. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo užmokesčio apskaičiavimo ir 

išmokėjimo tikslu. 

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – priėmimo į darbą įsakymo numeris, priėmimo į darbą 

įsakymo data, priėmimo data, darbo sutarties numeris ir data, sutarties galiojimo terminas, 

darbo vieta, skyrius, pareigos, darbo laikas, informacija apie išbandymo laikotarpį, 

informacija apie darbo užmokesčio dydį, pareigos, papildomų pareigų pradžios/ pabaigos 

data, sutarties pakeitimų duomenys: darbo sutarties priedo numeris, data, banko sąskaitos 

numeris. 

Duomenys tvarkomi sutarties (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.), teisinių prievolių vykdymo (BDAR 

6 str. 1 d. (c) p.) pagrindais. 

43.1.5. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko atostoginių apskaičiavimo tikslu. 
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Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vardas, pavardė, numatytų atostogų pradžia ir pabaiga, 

trukmė. 

Duomenys tvarkomi teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu. 

43.1.6. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbuotojo sveikatos būklės įvertinimo tikslu.  

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – medicininė knygelė arba sveikatos pasas arba 

privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formos ( Nr. 047/a; 046/a). 

Duomenys tvarkomi teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu (specialus 

specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 9 str. 2 d. (b) p.). 

43.1.7. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo 

stebėjimas). 

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vaizdo stebėjimas sporto salėje ir treniruoklių salėje, į 

kurį gali patekti asmenų atvaizdai, garso duomenys, buvimo vieta ir judėjimas per kamerų 

stebėjimo laukus, turimas turtas, elgesys ir kita susijusi informacija (data, laikas). 

Duomenys tvarkomi darbuotojų teisėto intereso į saugią darbinę aplinką (BDAR 6 str. 1 d. (f) 

p.) pagrindu. 

Duomenys saugomi 14 dienų, išskyrus atvejus, kai nustatomas pažeidimas ar kyla ginčas. 

43.1.8. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko su tikslu užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto 

sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, darbuotojų susižalojimo atvejų, nelaimingų 

atsitikimų ir pan.) įrodymus, tirti minėtus atvejus (vaizdo stebėjimas). 

Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vaizdo stebėjimas sporto salėje ir treniruoklių salėje, į 

kurį gali patekti asmenų atvaizdai, garso duomenys, buvimo vieta ir judėjimas per kamerų 

stebėjimo laukus, turimas turtas, elgesys ir kita susijusi informacija (data, laikas). 

Šie duomenys tvarkomi Mokyklos, darbuotojų ir klientų teisėto intereso gauti įrodymus esant 

pažeidimui (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) pagrindu. 

Šie duomenys saugomi 14 dienų, išskyrus atvejus, kai nustatomas pažeidimas ar kyla ginčas. 

43.1.9. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir 

vykdymo tikslais. 

Mokykla šiuo tikslu tvarko šiuos duomenis – vardas pavardė, el. pašto adresas, telefono 

numeris, susirašinėjimo turinys. 

Šie duomenys tvarkomi Mokyklos teisėto intereso užtikrinti sutarčių su kontrahentais tinkamą 

vykdymą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) pagrindu. 

Duomenys saugomi 4 metus.  

43.1.10. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko Mokyklos žinomumo skatinimo, 

ugdomų asmenų pritraukimo tikslais (duomenų skelbimas Mokyklos socialinių tinklų 

paskyrose ir internete). 

Mokykla šiuo tikslu tvarko šiuos duomenis – darbuotojo fotonuotraukos ir (ar) video 

medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, iš Mokyklos švenčių ar renginių. 
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Šie duomenys tvarkomi sutikimo (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) pagrindu. 

Duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo datos. 

43.2. Darbuotojų sutikimu jų asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais. 

43.3. Asmens duomenys, kuriuos Mokykla tvarko, kad būtų įvykdyta Mokyklos teisinė prievolė, 

yra būtini jai įvykdyti. Asmens duomenys, kuriuos Mokykla tvarko darbo sutarčių sudarymo 

ir vykdymo pagrindu, taip pat yra būtini darbo sutarčiai vykdyti. Darbuotojui nepateikus šių 

duomenų, Mokykla negalės įvykdyti savo prievolių, be to, pats darbuotojas tam tikrais atvejais 

gali patirti neigiamų pasekmių, pavyzdžiui, jei nenurodys savo banko sąskaitos. Asmens 

duomenys, kurie tvarkomi darbuotojo sutikimo pagrindu yra labai svarbūs Mokyklai, siekiant 

nustatytų asmens duomenų tvarkymo tikslų, tačiau darbuotojas yra laisvas pasirinkti sutikti ar 

ne dėl tokių duomenų tvarkymo. Darbuotojas nesutikęs su tokių asmens duomenų tvarkymu 

nepatirs neigiamų pasekmių iš Mokyklos pusės. Visi kiti aukščiau nurodyti darbuotojų asmens 

duomenys yra reikalingi ir būtini aukščiau įvardintiems tikslams pasiekti - be jų Mokykla 

nepasiektų asmens duomenų tvarkymo tikslų. 

44. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

44.1. Naujo priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data surenkami iš 

darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso). 

44.2. Naujo priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, 

asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas darbuotojui sutikus 

surenkami iš darbuotojo pateiktų prašymų, gyvenimo aprašymo. 

44.3. Kitus duomenis darbuotojas pateikia savo iniciatyva tiesiogiai arba jie surenkami netiesiogiai 

(pvz. iš techninės įrangos). 

44.4. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini 

funkcijoms vykdyti, ir tik tuomet, kai tai būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.  

44.5. Bendrasis darbuotojų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga Vilniaus miesto 

krepšinio mokykla, juridinio asmens kodas 305935833, buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 

10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika, duomenų apsaugos pareigūno kontaktai [___].  

44.6. Darbuotojų asmens duomenys yra teikiami šiems tretiesiems asmenims [___]. Darbuotojų 

asmens duomenys gali būti atskleisti, kai informaciją būtina atskleisti potencialiam Mokyklos 

turto ar organizacijos pirkėjui. Darbuotojų asmens duomenys tretiesiems asmenims taip pat 

teikiami, kai darbuotojų asmens duomenys yra reikalingi Mokyklos paslaugų teikėjams. 

Darbuotojų asmens duomenys kitais atvejais teikiami tik įstatymuose nustatytais atvejais arba 

esant darbuotojo sutikimui.  

44.7. Darbuotojų asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. 

[informacija apie Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo buvimą ar nebuvimą, arba 

BDAR 46 ar 47 straipsniuose arba 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų 

perdavimų atveju – tinkamas arba pritaikytas apsaugos priemones ir būdus, kaip gauti jų 

kopiją arba kur suteikiama galimybė su jais susipažinti]. 

44.8. Darbuotojai, kurie vykdydami priskirtas funkcijas tvarko darbuotojų asmens duomenis, 

laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią 

informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų 

vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenų 
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paslaptį galioja neterminuotai taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar 

sutartiniams santykiams. 

44.9. Mokykla, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir 

technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto 

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Mokyklos taikomos techninės ir organizacinės priemonės yra aptariamos Mokyklos asmens 

duomenų tvarkymo taisyklėse. 

44.10. Detalesnė informacija apie Darbuotojų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Mokyklos 

duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, su kuriais Darbuotojai gali susipažinti pateikę prašymą 

Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnui arba Mokyklos vadovo įsakymu paskirtam 

asmeniui, kuris atsakingas už asmens duomenų apsaugą Mokykloje, jei saugumo pareigūnas 

nėra paskirtas. 

45. DARBUOTOJO TEISĖS 

45.1. Mokykla gavusi darbuotojo paklausimą ar prašymą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, 

įsipareigoja atsakyti ir (arba) pateikti darbuotojui prašomus duomenis ne vėliau kaip per vieną 

mėnesį nuo kreipimosi į Mokyklą dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais 

apie termino pratęsimo priežastis pranešus Darbuotojui per vieną mėnesį.   

45.2. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės: 

45.2.1. žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą – darbuotojas privalo būti informuotas, kokius 

asmens duomenis turi pateikti, kokiu tikslu jie renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti 

teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės; 

45.2.2. susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi – turi teisę prašyti 

pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi; 

45.2.3. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, 

ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jo asmens duomenų tvarkymą; 

45.2.4. įstatymų nustatyta tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo asmens duomenys; 

45.2.5. reikalauti perkelti jo duomenis, kurie buvo pateikti darbuotojo jo sutikimo ar sutarties 

pagrindu ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis; 

45.2.6. įstatymų nustatyta tvarka bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kai duomenų tvarkymas 

grindžiamas sutikimu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki 

sutikimo atšaukimo teisėtumui. 

45.3. Detalesnė informacija apie asmens duomenų subjektų, įskaitant ir darbuotojų, teisių 

įgyvendinimo tvarką yra pateikta Įstaigos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.  

46. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

46.1. Jei darbuotojas mano, kad Mokykla ar kitas duomenų valdytojas, įvardintas šioje Politikoje, 

darbo santykiuose pažeidė jo teisę į privatumą ar jo asmens duomenis tvarkė netinkamai, jis 

gali inicijuoti darbo ginčą dėl teisės darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose. Dėl asmens 

duomenų apsaugos teisių normų pažeidimo gali būti teikiamas skundas Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai (kontaktai internete adresu: vdai.lrv.lt). 



59 
 

46.2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens 

duomenų tvarkymą. Už politikos peržiūrą ir pakeitimus atsako asmuo, kuris yra atsakingas už 

duomenų tvarkymą Įstaigoje. 

46.3. Ši Politika yra privaloma visiems darbuotojams. 

46.4. Kiekvienas darbuotojas supažindinamas su Politika taip: 

46.4.1. nedelsiant po Politikos patvirtinimo Politika išsiunčiama esamiems Mokyklos darbuotojams, 

kurie turi darbinį elektroninį paštą, elektroniniu paštu; 

46.4.2. nedelsiant po Politikos patvirtinimo Politika patalpinama Mokyklos serveryje (ar kitoje 

vietoje, kur saugomi visi Mokyklos vidaus dokumentai, tvarkos ir taisyklės) ir ten yra 

pasiekiama darbuotojams bet kuriuo metu; 

46.4.3. kiekvienas naujas darbuotojas supažindinamas su Politika pirmąją jo darbo dieną Mokykloje, 

pateikiant jam Politiką elektroniniu paštu ar sudarant galimybę pasiekti Politiką Mokyklos 

serveryje; 

46.4.4. tie darbuotojai, kurie neturi darbinio elektroninio pašto, su Politika supažindinami raštu; 

46.4.5. praktikantai su Politika supažindinami raštu. 

46.5. Elektroniniu paštu išsiųsta Politika yra laikoma įteikta: 

46.5.1. tą pačią darbo dieną, jei buvo išsiųsta ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos 

darbo laiko pabaigos; 

46.5.2. kitą darbo dieną, jei buvo išsiųsta vėliau, kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos darbo 

laiko pabaigos arba po Mokyklos darbo laiko pabaigos; 

46.5.3. artimiausią darbo dieną, jei buvo išsiųsta poilsio ar švenčių dieną; 

46.5.4. artimiausią Mokyklos darbo dieną, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo kasmetinių atostogų ar 

nedarbingumo metu; 

46.5.5. artimiausią darbuotojo darbo dieną po komandiruotės, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo 

komandiruotės metu, o komandiruotėje nebuvo užtikrintas interneto ryšys. 
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	14. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
	14.1. Šiose Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
	(i) Asmens duomenys – reiškia bet kokią informaciją apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba neties...
	(ii) Asmens duomenų saugumo pažeidimas – reiškia bet kokį saugumo pažeidimą, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiunčiami, saugomi arba kitaip tvarkomi Asmens duomenys arba prie jų be lei...
	(iii) Asmens duomenų tvarkymas – reiškia bet kokią automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekamą operaciją ar operacijų seką, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, s...
	(iv) Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas – reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direkt...
	(v) Mokykla – reiškia Viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio mokykla, juridinio asmens kodas 305935833, buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika;
	(vi) Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Įstaiga yra sudaręs darbo sutartį, įskaitant Mokyklos vadovą;
	(vii) Duomenų subjektas – reiškia fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, ir kurio duomenis tvarko Įstaiga;
	(viii) Duomenų tvarkymo veiklos įrašai – reiškia Saugumo pareigūno pildomą formą, kurioje pateikiama visa informacija apie Įstaigos tvarkomus Asmens duomenis, tvarkymo tikslus, teisinį pagrindą ir kitą tesės aktų reikalaujamą pateikti informaciją. Jei...
	(ix) Duomenų tvarkytojas – reiškia fizinį arba juridinį asmenį, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, kuri Mokyklos vardu tvarko Asmens duomenis;
	(x) Duomenų valdytojas – reiškia fizinį arba juridinį asmenį, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, kuri viena ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones;
	(xi) Priežiūros institucija – reiškia Lietuvos Respublikos Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją;
	(xii) Saugumo pareigūnas – Mokyklos vadovo įsakymu paskirtas asmuo ar duomenų apsaugos pareigūnas, atsakingas už Asmens duomenų apsaugą Mokykloje;
	(xiii) Specialių kategorijų asmens duomenys – reiškia Asmens duomenis, atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat genetinius, biometrinius duomenis, s...
	(xiv) Trečiasis asmuo – reiškia juridinį ar fizinį asmenį, valdžios instituciją, agentūrą ar kitą įstaigą, išskyrus Mokyklą, Darbuotojus, Duomenų subjektą, Duomenų tvarkytoją, arba asmenis, kuriems tiesioginiu Mokyklos ar Duomenų tvarkytojo įgaliojimu...
	(xv) Trečioji šalis – reiškia ne Europos Sąjungos valstybę narę ir ne Europos ekonominės erdvės valstybę.


	15. BENDROSIOS NUOSTATOS
	15.1. Taisyklės reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą Mokykloje, Mokyklos funkcijas, teises ir pareigas tvarkant Asmens duomenis, nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susij...
	15.2. Taisyklės taikomos Mokyklos Darbuotojams, Mokyklos paskirtiems Duomenų tvarkytojams ir jų darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis, nepriklausomai nuo jų priėmimo į darbą sąlygų. Taisyklės taip pat taikomos visiems Mokyklos paskirtiems ekspert...
	15.3. Mokyklos Darbuotojai, įgalioti tvarkyti asmens duomenis bei Duomenų tvarkytojų darbuotojai, turi būti supažindinti su Taisyklėmis ir privalo laikytis šių Taisyklių.
	15.4. Mokyklos Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami Asmens duomenis, privalo laikytis bendrųjų Asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų teisės aktuose ir šiose Taisyklėse.

	16. asmens duomenų tvarkymO principai
	16.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis vadovaujantis šiais principais:
	(i) Duomenų subjekto atžvilgiu Asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
	(ii) Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau nebetvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
	(iii) Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų mažinimo principas);
	(iv) Asmens duomenys tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
	(v) Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
	(vi) Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Asmens duomenų tvarkymo i...
	(vii) Mokykla įgyvendina Asmens duomenų apsaugos teisinius reikalavimus, stebi jų laikymąsi ir kaupia duomenis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų atitikčiai įrodyti (atskaitomybės principas).

	16.2. Mokykla tvarko Darbuotojų Asmens duomenis, vadovaujantis šiais pagrindiniais principais:
	(i) Darbuotojas yra silpnesnioji darbo santykio šalis, jo sutikimas negali būti pakankamas teisinis pagrindas tvarkyti daugumą duomenų rūšių;
	(ii) Darbuotojo Asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas darbo sutarčiai vykdyti ir tam, kad Mokykla galėtų įgyvendinti savo įsipareigojimus;
	(iii) Mokyklai, kaip darbdaviui, gali būti nustatyti teisiniai įsipareigojimai, pagal kuriuos Darbuotojo Asmens duomenų tvarkymas yra neišvengiamas;
	(iv) jei Mokykla deklaruoja teisėtą interesą tvarkyti Darbuotojo Asmens duomenis, Duomenų tvarkymo tikslas turi būti teisėtas; pasirinktas metodas ir (ar) specifinė technologija turi būti būtini, proporcingi ir įgyvendinami su kuo mažesniu poveikiu;
	(v) Asmens duomenų tvarkymo operacijos turi atitikti skaidrumo reikalavimus, o Darbuotojai turi būti aiškiai ir išsamiai informuoti apie jų Asmens duomenų tvarkymą, įskaitant bet kokios stebėsenos egzistavimą;
	(vi) imamasi techninių ir organizacinių priemonių saugiam Darbuotojų Asmens duomenų tvarkymui užtikrinti.


	17. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮSTAIGAI VEIKIANT KAIP DUOMENŲ VALDYTOJUI
	17.1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS
	4.1.1. Baigtinis Mokyklos tvarkomų Asmens duomenų sąrašas yra pateikiamas Duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, kuriuose pateikiama nuolat atnaujinama informacija apie Asmens duomenų tvarkymo tikslus, Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir terminus, kita inf...
	4.1.2. Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais nei tais, kuriais iš pradžių buvo rinkti Asmens duomenys, yra leidžiamas tik tuomet, kai Asmens duomenų tvarkymas suderinamas su tikslais, kuriais iš pradžių buvo rinkti Asmens duomenys.
	4.1.3. Šių Taisyklių tvirtinimo metu Įstaiga tvarko Asmens duomenis šiais tikslais:
	(i) darbo sutarties sudarymas ir vykdymas;
	(ii) atlyginimo lapelių sugeneravimas;
	(iii) darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymas;
	(iv) darbo grafikų sukūrimas;
	(v) darbo užmokesčio apskaičiavimas ir išmokėjimas;
	(vi) mokinio krepšelio lėšų, skirtų neformaliam švietimui, panaudojimo ataskaita;
	(vii) finansų analizė;
	(viii) mokesčių įvertinimas ir apskaičiavimas, mokestinių lengvatų pritaikymas;
	(ix) darbuotojo atleidimo iš einamų pareigų;
	(x) konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumo užtikrinimas;
	(xi) kandidatų į darbo vietas atranka;
	(xii) atostoginių paskaičiavimas;
	(xiii) neformaliojo ugdymo paslaugų teikimas, sutarties sudarymas ir vykdymas;
	(xiv) moksleivių apskaita;
	(xv) ugdymo sutarčių sudarymas ir vykdymas;
	(xvi) sutarčių su tiekėjais juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas;
	(xvii) draudimo sutarties sudarymas;
	(xviii) asmenų ir turto apsauga, įrodymų apie pažeidimus rinkimas, teisių gynimas (vaizdo stebėjimas);
	(xix) klientų informavimas apie vaikų ugdymo veiklas, Mokyklos veiklos viešinimas (vaizdų ar vaizdo medžiagos talpinimas socialinės žiniasklaidos tinklo paskyrose ar interneto svetainėje);
	(xx) administravimas ir funkcionalumo užtikrinimas interneto svetainėje https://www.vilniauskm.lt/
	17.1.2. Jei Darbuotojas, savo darbo veikloje savo ar kito Darbuotojo nurodymu, ketina vykdyti veiklą Mokyklos vardu ar interesais dėl kurios:
	(i) atsirastų naujas duomenų tvarkymo tikslas, neįtrauktas į Duomenų tvarkymo veiklos įrašus; arba
	(ii) atsirastų nauja asmens duomenų kategorija, neįtraukta į Duomenų tvarkymo veiklos įrašus (nepriklausomai ar tai naujas tikslas); arba
	(iii) iš esmės pasikeistų operacijos, su Asmens duomenimis, pobūdis,
	17.1.3. Darbuotojas prieš pradėdamas tokią veiklą privalo informuoti Saugumo pareigūną ir konsultuotis dėl tokios naujos duomenų tvarkymo operacijos. Darbuotojas negali pradėti vykdyti naujos duomenų tvarkymo veiklos negavęs Saugumo pareigūno patvirti...

	17.2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI IR ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
	17.2.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis vadovaudamasi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V 100 nustatytais duomenų saugojimo terminais, Ikimokyklinio, priešmokyklin...
	17.2.2. Pasibaigus nustatytam Asmens duomenų tvarkymo terminui Asmens duomenys sunaikinami šių Taisyklių nustatyta tvarka. Taip pat Asmens duomenys nedelsiant yra sunaikinami, jeigu Duomenų subjektas atšaukia savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, ne...
	17.2.3. Asmens duomenys Mokyklos vadovo sprendimu gali būti saugomi ilgesnį terminą teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis, pavyzdžiui, jei yra pagrindo manyti, kad Asmens duomenų gali prireikti tiriant Mokyklos patalpose, ar pastate, kuriame yra p...
	17.2.4. Popieriniai dokumentai sunaikinami tokiu būdu, kad būtų išlaikytas konfidencialumo principas. Konfidencialūs įrašai turėtų būti dedami į konfidencialias šiukšlių dėžes arba dedami į konfidencialius maišus, kuriuos surenka specialias dokumentų ...
	17.2.5. Elektroninių įrašų ištrynimą prižiūri Saugumo pareigūnas, jei reikia, pasitelkdamas IT specialisto pagalbą. Bet kokia sunaikinimui skirta kompiuterinė įranga taip pat turėtų būti sunaikinama su IT specialisto priežiūra, siekiant užtikrinti, ka...

	17.3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI
	17.3.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis esant bent vienam šių pagrindų:
	(i) Duomenų subjekto sutikimas;
	(ii) Mokyklos sudarytų sutarčių vykdymas, arba siekis imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
	(iii) Mokyklai taikomų teisinių prievolių, įskaitant bet neapsiribojant Įstaigos teisines prievoles darbo teisės ir socialinės apsaugos srityje, vykdymas;
	(iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui;
	(v) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų.
	17.3.2. SUTIKIMAS, KAIP ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS
	4.3.2.1. Visi Asmens duomenys turi būti tvarkomi tik gavus išankstinį sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo, išskyrus atvejus, kai Asmens duomenys yra tvarkomi kitu, šių Taisyklių nustatyta tvarka ir (ar) kitais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente n...
	4.3.2.2. Sutikimas turėtų būti duodamas aiškiu aktu patvirtinant, kad yra suteiktas laisva valia, konkretus, informacija pagrįstas  ir vienareikšmis nurodymas, kad Duomenų subjektas sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys, pavyzdžiui ...
	4.3.2.3. Daugeliu atveju, esant kitiems teisėtiems Asmens duomenų tvarkymo pagrindams, Darbuotojų Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas negali būti sutikimas. Net ir esant Darbuotojo sutikimui, gali būti pripažinta, kad Darbdavys neturi teisėto p...
	4.3.2.4. Mokykla gali naudoti, įskaitant, bet neapsiribojant, vieną iš šių sutikimo gavimo būdų:
	4.3.2.5. Jeigu Duomenų subjekto sutikimas duodamas rašytiniu pareiškimu, susijusiu ir su kitais klausimais, prašymas duoti sutikimą pateikiamas tokiu būdu, kad jis būtų aiškiai atskirtas nuo kitų klausimų, pateiktas suprantama ir lengvai prieinama for...
	4.3.2.6. Rašytinio sutikimo tekstas visada turi būti derinamas su Saugumo pareigūnu ir gali būti naudojamas tik Saugumo pareigūnui patvirtinus jo formą. Toks patvirtinimas galimas ir elektroniniu paštu.
	4.3.2.7. Sutikimas turėtų apimti visą Asmens duomenų tvarkymo veiklą, vykdomą tuo pačiu tikslu ar tais pačiais tikslais. Kai duomenys tvarkomi ne vienu tikslu, sutikimas turėtų būti duotas dėl visų duomenų tvarkymo tikslų.
	4.3.2.8. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto Asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam...
	17.3.3. SUTARTIES VYKDYMAS, KAIP ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS
	4.3.3.1. Sutarties vykdymas ar pasirengimas ją vykdyti gali būti teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu tik tuomet, kai tvarkomi asmens duomenys yra būtini pasirengimui sudaryti sutartį ar ją vykdyti.
	4.3.3.2. Sutarties vykdymas ar pasirengimas ją vykdyti gali būti teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu tik tuomet, kai ir Duomenų subjektas ir Mokykla yra (bus) tokios sutarties šalys.
	17.3.4. TEISINĖ PRIEVOLĖ, KAIP ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS
	4.3.4.1. Mokykla tvarko Asmens duomenis, siekdama įgyvendinti Mokyklai nustatytas prievoles, įskaitant bet neapsiribojant, darbo teisės ir socialinės apsaugos srityje, kurias nustato taikytini teisės aktai.
	4.3.4.2. Asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtis, terminus, kitas sąlygas nustato galiojantys teisės aktai.
	4.3.4.3. Teisinė prievolė gali būti teisėtu Asmens duomenų tvarkymo pagrindu tik tuomet, kai Asmens duomenų tvarkymas aiškiai, o ne abstrakčiai įtvirtintas taikomuose teisės aktuose.

	17.4. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
	17.4.1. Mokykla, siekdama užtikrinti Darbuotojo asmens duomenų apsaugą, nustato šiuos draudimus:
	17.4.2. Įgyvendinant Darbuotojo teisę į jo Asmens duomenų apsaugą, Įstaiga numato ir papildomus reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant:
	17.4.3. Mokykla elektroninės komunikacijos stebėjimą vykdo tik tais atvejais, kai toks Darbuotojo elektroninės komunikacijos stebėjimas yra būtinas ir negalima imtis kitokių prevencinių priemonių, kurios mažiau ribotų asmenų privatumą.
	17.4.4. Esant išankstiniam Darbuotojo sutikimui, Mokykla taip pat gali tvarkyti kitus Darbuotojų Asmens duomenis. Tais atvejais, kai sutikimas yra vienintelis teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis, galima tvarkyti Darbuotojų Asmens duomenis, Darbuo...
	17.4.5. Detali informacija apie Darbuotojų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikoje. Informacija apie darbuotojų stebėseną yra pateikiama Mokyklos Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir dar...

	17.5. SPECIALIŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
	17.5.1. Mokykla neturi teisės tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai:
	(i) Duomenų subjektas aiškiai sutiko, kad tokie Asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais tikslais, išskyrus teisės aktais numatytas išimtis;
	(ii) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina, kad Mokykla arba Duomenų subjektas galėtų įvykdyti prievoles ir naudotis specialiomis teisėmis darbo ir socialinės apsaugos teisės srityje;
	(iii) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina, kad būtų apsaugoti gyvybiniai Duomenų subjekto arba kito fizinio asmens interesai, kai Duomenų subjektas dėl fizinių ar teisinių priežasčių negali duoti sutikimo;
	(iv) tvarkomi Asmens duomenys, kuriuos Duomenų subjektas yra akivaizdžiai paskelbęs viešai;
	(v) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
	(vi) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių;
	(vii) tvarkyti Specialių kategorijų asmens duomenis būtina dėl viešojo intereso priežasčių visuomenės sveikatos srityje, siekiant užtikrinti aukštus sveikatos priežiūros standartus.
	17.5.2. Specialių kategorijų asmens duomenys turi būti šifruojami.


	18. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, ĮSTAIGAI VEIKIANT KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJUI
	18.1. Mokykla, vykdydama veiklą, gali veikti taip pat kaip Asmens Duomenų tvarkytojas, kai Duomenų valdytojo nurodymu, tvarko Asmens duomenis.
	18.2. Mokykla, tvarkydama Asmens duomenis kaip Duomenų tvarkytojas, vadovaujasi su Duomenų valdytoju sudaryta Asmens duomenų tvarkymo sutartimi. Kiti Įstaigai, kaip Duomenų tvarkytojui keliami reikalavimai, numatyti Bendrojo duomenų apsaugos reglament...
	18.3. Mokyklos darbuotojai, tvarkydami Duomenų valdytojo perduotus Asmens duomenis, visais atvejais privalo įsitikinti ketinamų atlikti veiksmų teisėtumu, vadovaujantis Mokyklos ir Duomenų valdytojo sudaryta sutartimi ir joje aptartais Asmens duomenų ...
	18.4. Mokyklos Asmens duomenų tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam Asmens duomenų tvarkymui, turi saugoti dokumentus ir duomenų rinkmenas, vengti nereikalingų Asmens duomenų kopijų darymo.

	19. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS
	19.1. ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS SAUGUMO PRIEMONĖS
	19.1.1. Siekdama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, Mokykla įgyvendina arba numato įgyvendinti šias Asmens duomenų saugumo priemones:
	19.1.2. Be kitų priemonių Mokykla įgyvendina šias organizacines duomenų saugumo priemones:
	19.1.3. Be kitų priemonių Mokykla įgyvendina šias technines duomenų saugumo priemones:
	19.1.4. Be kitų priemonių Mokykla įgyvendina šias fizines saugumo priemones:

	19.2. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS
	19.2.1. Prieiga prie Asmens duomenų gali būti suteikta tik tam Darbuotojui, kuriam Asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti. Darbuotojas automatiškai netenka teisės tvarkyti Asmens duomenų, kai pasibaigia darbo santykiai su Įstaiga arba jo...
	19.2.2. Su Asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti Darbuotojui yra suteiktos teisės.
	19.2.3. Darbuotojas, tvarkantis Asmens duomenis, privalo:
	19.2.4. Tinkamo Asmens duomenų tvarkymo tikslais Mokykla privalo užtikrinti duomenų tvarkymo mokymus visiems Darbuotojams, kurie tvarko Asmens duomenis, vykdydami savo tiesiogines funkcijas. Mokymai vykdomi ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.

	19.3. PRIEIGOS KONTROLĖ
	19.3.1. Prieigos teisės prie Mokyklos informacinių sistemų, kuriose tvarkomi Asmens duomenys, tvirtinamos Mokyklos vadovo įsakymu, Saugumo pareigūno siūlymu. Šios teisės yra nustatomos, atsižvelgiant į kiekvieno Darbuotojo pareigas, vykdomas funkcijas...
	19.3.2. Mokykla, suteikdama prieigą prie informacijos,  vadovaujasi šiais principais:

	19.4. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAS
	19.4.1. Saugumo pareigūnas nuolat stebi Mokyklos vykdomų Asmens duomenų tvarkymo procesų atitiktį Taisyklėms bei galiojantiems taikomiems teisės aktams.
	19.4.2. Įvykus bet kokiam Asmens duomenų saugumo pažeidimui, dėl kurio Duomenų subjektas gali patirti kūno sužalojimą, turtinę ar neturtinę žalą, pavyzdžiui, prarasti savo Asmens duomenų kontrolę, patirti teisių apribojimą, diskriminaciją, gali būti p...
	19.4.3. Įvykus elektroninės informacijos saugos incidentui, įskaitant atvejus, kai jis susijęs su Asmens duomenų tvarkymu, privaloma vadovautis Mokyklos duomenų tvarkymo informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planu, kuris tvirtinamas Mokyklos...


	20. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS
	20.1. Duomenų subjektas turi teisę pasinaudoti visomis savo, kaip Asmens duomenų subjekto, teisėmis, pateikęs Mokyklai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai...
	20.2. Mokykla užtikrina Duomenų subjekto teises vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento III skyriaus nuostatomis, Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje, Privatumo politikoje ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, apimtimi ir terminai...

	21. DUOMENŲ TVARKYMO veiKLOS ĮRAŠAI
	21.1. Mokykla tvarko duomenų tvarkymo veiklos įrašus.
	21.2. Duomenų tvarkymo veiklos įrašuose pateikiama aktuali informacija apie Įstaigoje tvarkomus Asmens duomenis. Už duomenų tvarkymo veiklos įrašų pildymą yra atsakingas Saugumo pareigūnas.
	21.3. Mokykla, gavusi Priežiūros institucijos prašymą, Duomenų tvarkymo veiklos įrašus pateikia nedelsiant.

	22. SAUGUMO pareigŪnas
	22.1. Mokyklos vadovo įsakymu yra paskiriamas Saugumo pareigūnas.
	22.2. Saugumo pareigūnas yra atsakingas už Mokyklos atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems duomenų apsaugą, Duomenų subjektų prašymų įgyvendinimą.
	22.3. Darbuotojai ir Duomenų subjektai turi teisę tiesiogiai kreiptis į Saugumo pareigūną visais su jų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.
	22.4. Tais atvejais, kai Saugumo pareigūnas laikinai negali eiti savo pareigų, jį pavaduoja [nurodyti].

	23. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS (TEIKIMAS)
	23.1. Asmens duomenys gali būti perduodami (teikiami) kitiems asmenims tik taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
	23.2. Mokyklos Asmens duomenis gali perduoti į Trečiąsias šalis tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų, jei Trečioji šalis užtikrina tinkamo lygio apsaugą, Mokyklos duomenų tvarkymo veiklos įrašuose  numatytais atvejais ir apimtimi. Trečios...

	24. ATSAKOMYBĖ
	24.1. Mokyklos vadovui ir/ar vadovo įgaliotiems Darbuotojams, tvarkantiems Asmens duomenis Lietuvos Respublikoje, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duome...

	25. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
	25.1. Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Saugumo pareigūnui. Taisyklės yra peržiūrimos (esant poreikiui, atnaujinamos) kasmet, arba tada, kai pasikeičia teisės aktai, reglamentuojantys Asmens duomenų tvarkymą ir apsa...
	ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ REAGAVIMO TVARKOS APRAŠAS

	26. BENDROSIOS NUOSTATOS
	27. Asmens duomenų saugumo pažeidimas
	28. ADSP prielaidos
	29.
	30.
	31.
	32.
	33. ADSP nustatymas
	34. pažeidimo nutraukimas ir padėties atkūrimas
	34.4. Pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis priimamas sprendimas dėl ADSP valdymo priemonių:
	36. Pranešimas Apie adsp
	37. ADSP registro pildymas
	38. ADSP procedūros užbaigimas
	39. Darbuotojų supažindinimas su tvarka
	40. BENDROSIOS NUOSTATOS
	40.1. Viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio mokykla, juridinio asmens kodas 305935833, buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika, (toliau – Mokykla) darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika reglamentuoja darbu...

	41. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI
	41.1. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais:
	41.1.1. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tik teisėtiems ir šioje Politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti;
	41.1.2. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose asmens duomenų tvarkymą reglamentuo...
	41.1.3. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;
	41.1.4. Darbuotojų asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;
	41.1.5. Darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma ir terminais, kad jais naudotis būtų galima ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.


	42. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI
	42.1. Jei Politikos 4 skyriuje nenurodyta kitaip, darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos ...
	42.2. Kai tvarkymo tikslams asmens duomenys nebereikalingi, jie yra sunaikinami, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais.

	43. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
	43.1. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko šiais tikslais:
	43.1.1. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo laiko apskaitos žiniaraščio sudarymo  tikslu.
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – darbo laiko apskaitos žiniaraštyje esanti informacija (vardas, pavardė, informacija apie praleistas dienas, ligas, pravaikštas).
	Duomenys tvarkomi teisinės prievolės (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu.
	Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo grafikų sudarymo tikslu.
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – darbo grafike esanti informacija (vardas, pavardė, pareigos, darbo vieta, darbo data).
	Duomenys tvarkomi teisinės prievolės vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu.
	43.1.2. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko kontakto palaikymo ne darbo valandomis tikslu.
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – mobilus telefono numeris (darbinis, asmeninis), el. pašto adresas (darbinis, asmeninis), adresas, nuolatinė gyvenamoji vieta.
	Duomenys tvarkomi Mokyklos teisėto intereso susisiekti su Darbuotoju ne darbo metu (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) pagrindu.
	Šie duomenys saugomi darbo sutarties galiojimo metu.
	43.1.3. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo mokesčių įvertinimo ir apskaičiavimo, mokestinių lengvatų pritaikymo tikslais.
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vaikų skaičius, išmoka už nedarbingumo dienas iš darbdavio lėšų, atostoginiai, vienkartinės išmokos (pašalpos), išskaitytas pajamų mokestis, priskaičiavimai, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos, socialini...
	Duomenys tvarkomi teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu.
	43.1.4. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbo užmokesčio apskaičiavimo ir išmokėjimo tikslu.
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – priėmimo į darbą įsakymo numeris, priėmimo į darbą įsakymo data, priėmimo data, darbo sutarties numeris ir data, sutarties galiojimo terminas, darbo vieta, skyrius, pareigos, darbo laikas, informacija apie išbandy...
	Duomenys tvarkomi sutarties (BDAR 6 str. 1 d. (b) p.), teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindais.
	43.1.5. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko atostoginių apskaičiavimo tikslu.
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vardas, pavardė, numatytų atostogų pradžia ir pabaiga, trukmė.
	Duomenys tvarkomi teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu. (1)
	43.1.6. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko darbuotojo sveikatos būklės įvertinimo tikslu.
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – medicininė knygelė arba sveikatos pasas arba privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formos ( Nr. 047/a; 046/a).
	Duomenys tvarkomi teisinių prievolių vykdymo (BDAR 6 str. 1 d. (c) p.) pagrindu (specialus specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo pagrindas – BDAR 9 str. 2 d. (b) p.).
	43.1.7. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas).
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vaizdo stebėjimas sporto salėje ir treniruoklių salėje, į kurį gali patekti asmenų atvaizdai, garso duomenys, buvimo vieta ir judėjimas per kamerų stebėjimo laukus, turimas turtas, elgesys ir kita susijusi informa...
	Duomenys tvarkomi darbuotojų teisėto intereso į saugią darbinę aplinką (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) pagrindu.
	Duomenys saugomi 14 dienų, išskyrus atvejus, kai nustatomas pažeidimas ar kyla ginčas.
	43.1.8. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko su tikslu užfiksuoti ir išlaikyti incidentų (turto sugadinimo, vagysčių, neteisėtų veiksmų, darbuotojų susižalojimo atvejų, nelaimingų atsitikimų ir pan.) įrodymus, tirti minėtus atvejus (vaizdo stebėj...
	Šiuo tikslu tvarkomi tokie duomenys – vaizdo stebėjimas sporto salėje ir treniruoklių salėje, į kurį gali patekti asmenų atvaizdai, garso duomenys, buvimo vieta ir judėjimas per kamerų stebėjimo laukus, turimas turtas, elgesys ir kita susijusi informa... (1)

	Šie duomenys tvarkomi Mokyklos, darbuotojų ir klientų teisėto intereso gauti įrodymus esant pažeidimui (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) pagrindu.
	Šie duomenys saugomi 14 dienų, išskyrus atvejus, kai nustatomas pažeidimas ar kyla ginčas.
	43.1.9. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymo ir vykdymo tikslais.

	Mokykla šiuo tikslu tvarko šiuos duomenis – vardas pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys.
	Šie duomenys tvarkomi Mokyklos teisėto intereso užtikrinti sutarčių su kontrahentais tinkamą vykdymą (BDAR 6 str. 1 d. (f) p.) pagrindu.
	Duomenys saugomi 4 metus.
	43.1.10. Darbuotojų asmens duomenis Mokykla tvarko Mokyklos žinomumo skatinimo, ugdomų asmenų pritraukimo tikslais (duomenų skelbimas Mokyklos socialinių tinklų paskyrose ir internete).

	Mokykla šiuo tikslu tvarko šiuos duomenis – darbuotojo fotonuotraukos ir (ar) video medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, iš Mokyklos švenčių ar renginių.
	Šie duomenys tvarkomi sutikimo (BDAR 6 str. 1 d. (a) p.) pagrindu.
	Duomenys saugomi 5 metus nuo sutikimo datos.
	43.2. Darbuotojų sutikimu jų asmens duomenys gali būti tvarkomi ir kitais tikslais.
	43.3. Asmens duomenys, kuriuos Mokykla tvarko, kad būtų įvykdyta Mokyklos teisinė prievolė, yra būtini jai įvykdyti. Asmens duomenys, kuriuos Mokykla tvarko darbo sutarčių sudarymo ir vykdymo pagrindu, taip pat yra būtini darbo sutarčiai vykdyti. Darb...

	44. DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
	44.1. Naujo priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data surenkami iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).
	44.2. Naujo priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas darbuotojui sutikus surenkami iš darbuotojo pateiktų prašymų, gyvenimo aprašymo.
	44.3. Kitus duomenis darbuotojas pateikia savo iniciatyva tiesiogiai arba jie surenkami netiesiogiai (pvz. iš techninės įrangos).
	44.4. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijoms vykdyti, ir tik tuomet, kai tai būtina atitinkamiems tikslams pasiekti.
	44.5. Bendrasis darbuotojų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga Vilniaus miesto krepšinio mokykla, juridinio asmens kodas 305935833, buveinė adresu Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius 03205, Lietuvos Respublika, duomenų apsaugos pareigūno konta...
	44.6. Darbuotojų asmens duomenys yra teikiami šiems tretiesiems asmenims [___]. Darbuotojų asmens duomenys gali būti atskleisti, kai informaciją būtina atskleisti potencialiam Mokyklos turto ar organizacijos pirkėjui. Darbuotojų asmens duomenys tretie...
	44.7. Darbuotojų asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai. [informacija apie Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo buvimą ar nebuvimą, arba BDAR 46 ar 47 straipsniuose arba 49 straipsnio 1 dalies antroje pastr...
	44.8. Darbuotojai, kurie vykdydami priskirtas funkcijas tvarko darbuotojų asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebe...
	44.9. Mokykla, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto...
	44.10. Detalesnė informacija apie Darbuotojų asmens duomenų tvarkymą yra pateikiama Mokyklos duomenų tvarkymo veiklos įrašuose, su kuriais Darbuotojai gali susipažinti pateikę prašymą Mokyklos duomenų apsaugos pareigūnui arba Mokyklos vadovo įsakymu p...

	45. DARBUOTOJO TEISĖS
	45.1. Mokykla gavusi darbuotojo paklausimą ar prašymą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, įsipareigoja atsakyti ir (arba) pateikti darbuotojui prašomus duomenis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi į Mokyklą dienos. Šis terminas gali būti pratęs...
	45.2. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:
	45.2.1. žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą – darbuotojas privalo būti informuotas, kokius asmens duomenis turi pateikti, kokiu tikslu jie renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės;
	45.2.2. susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi – turi teisę prašyti pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi;
	45.2.3. reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti jo asmens duomenų tvarkymą;
	45.2.4. įstatymų nustatyta tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo asmens duomenys;
	45.2.5. reikalauti perkelti jo duomenis, kurie buvo pateikti darbuotojo jo sutikimo ar sutarties pagrindu ir yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
	45.2.6. įstatymų nustatyta tvarka bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

	45.3. Detalesnė informacija apie asmens duomenų subjektų, įskaitant ir darbuotojų, teisių įgyvendinimo tvarką yra pateikta Įstaigos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.

	46. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
	46.1. Jei darbuotojas mano, kad Mokykla ar kitas duomenų valdytojas, įvardintas šioje Politikoje, darbo santykiuose pažeidė jo teisę į privatumą ar jo asmens duomenis tvarkė netinkamai, jis gali inicijuoti darbo ginčą dėl teisės darbo ginčus nagrinėja...
	46.2. Ši Politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą. Už politikos peržiūrą ir pakeitimus atsako asmuo, kuris yra atsakingas už duomenų tvarkymą Įstaigoje.
	46.4.1. nedelsiant po Politikos patvirtinimo Politika išsiunčiama esamiems Mokyklos darbuotojams, kurie turi darbinį elektroninį paštą, elektroniniu paštu;
	46.4.2. nedelsiant po Politikos patvirtinimo Politika patalpinama Mokyklos serveryje (ar kitoje vietoje, kur saugomi visi Mokyklos vidaus dokumentai, tvarkos ir taisyklės) ir ten yra pasiekiama darbuotojams bet kuriuo metu;
	46.4.3. kiekvienas naujas darbuotojas supažindinamas su Politika pirmąją jo darbo dieną Mokykloje, pateikiant jam Politiką elektroniniu paštu ar sudarant galimybę pasiekti Politiką Mokyklos serveryje;
	46.4.4. tie darbuotojai, kurie neturi darbinio elektroninio pašto, su Politika supažindinami raštu;
	46.4.5. praktikantai su Politika supažindinami raštu.
	46.5.1. tą pačią darbo dieną, jei buvo išsiųsta ne vėliau kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos darbo laiko pabaigos;
	46.5.2. kitą darbo dieną, jei buvo išsiųsta vėliau, kaip likus 1 (vienai) valandai iki Mokyklos darbo laiko pabaigos arba po Mokyklos darbo laiko pabaigos;
	46.5.3. artimiausią darbo dieną, jei buvo išsiųsta poilsio ar švenčių dieną;
	46.5.4. artimiausią Mokyklos darbo dieną, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo kasmetinių atostogų ar nedarbingumo metu;
	46.5.5. artimiausią darbuotojo darbo dieną po komandiruotės, jei buvo išsiųsta darbuotojui jo komandiruotės metu, o komandiruotėje nebuvo užtikrintas interneto ryšys.



