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DT]oME VALDYTO,'O DUO TVARKYMO VEIKLOS FORMA
Duomenq valdytojas:
Duomeru1valdytojo(eitaikoma,irbendroduomen,7,aldytoio1pava,1@

kitos ryiiq priemone.s

q apsaugos pareigunas (ei taikoma):

kitos ryiit1 priemon4.t

Duomenq fvarkymo tikslas vidaus administrot,imas, idarbinimas, p"rtorolo oiiTiir*i^orJorrrybiii,
ryrimas ddl tarnybinio nusiiengimo, vaizdo konferencijtT organizavimas, vieiosios informacijos adminisrravimas,

alptl ir lerilorios apsauga. vieit[t1 pirkimty vykdymas, (]smenq aptarnavimas, leitlimtl, licencijtl iidavimas,
liojimU :juteikimas ir t. t.)

DuomenqtvarkymoteisinispagrindasrrirodomaBDAR6srraip',io.1@
dalies konkretus punktas ir iei laikoma Lietuvos Respublikos teises aktas, kuris sureikia teisg tvarb)ti asmen,\
duc.tmenis Qtvz , Darbo kodeksas, l/isuomenes informavimo istatymas, Vie.iojo administrav;mo istatymds,
sutikimas ir t. t.)

taio leidimo dirbli kitq darbq: asmenys, kuriq alztilgiu atliekamas tqrnybinis tyrimai, ir kitt asmenys, susijg su
eisds paZeidimo tyrimu; vaizdo konferencijq datyviai, zurnalistai ir kiti asmenys, asmenys, palenkantys ivaizdo

beiimo laukq; klientai, ir t. t.) Esant kelioms duomen4 subjektq grupems, atskirai nurodomi kiekvienos duoment,
\iektq grupOs narkomi asmens duomenys (iska,ildnl ir specialit1 kategorijq asmens duomenis), jeigu ntarkomi

Duomenq8ubjektqkategorijqapra5ymas(pvz,,asmenys'pr"t",i@
asmenys, su kuriais sudaroma larnybos (darbo) sulartis; asmenys, teikiami skatinti ar apdovanoli; asmery,,s, kurie

Asmensduomenukategorijqapra5ymas(pvz',vardas,pava,ae,s@
p. pat'adinimas' vaizdo duomenys, priskaiiiuotas darbo uimokestis, duomenys apie sveikatq, ;tefono pokalbio

alas, lP adresas ir t. L

Asmensduomenqgav6jqkategorijos(pvz,'teiSeSaugoSi,'titu,4@'
valstybes ir savivaldybi\ institucios ir istqigos teises aktU nustatytoms funkcijoms vykdyti bei kiti fiziniai ir

turintys leis? gauti duomenis, ir t. t.)
duomenr; Saltinis (pvz., tiesiogiai ii tluomerul subjekto, iS VUt, ,s CiiioiA i*iU nsistr'n
subjekto buvusio darbdavio, ii banko, iS vaizdo iraiymo priemonis, ii Sodros n t. t.) -

Asmens duomenq perdavimai itreciqi4 valstybg arba tarp@
Tr ei ios i os va ls lybes ar ba t arpt aut ine s organ i zac ij os,

iai perduodami asmens duomenys, pqyadinimas:
BDAR 19 straipsnio I dalies antroje pqstraipoje

odytais duomen4 perdavim4 atvejais tinkamq

vorda.s ir



Kita informacija, susijusi su asmens duomerul perdavimu

Numatomi asmens duomenq saugojimo, i5trynimo terminai (kai jmanoma) (pvz.. l0 metry poiurarfies
ivykdymc,' 30 kalendorinitl dienq, 3 mln. nuo atankos pabaigo.s, 6 men. nuo kandidalo rJokumenttl gsvimo ir t. t.)
Asmens duomenq saugojimo vieta (pt:., rakinama spintu. clorhuotojo kompiuteryje, SAM serveryje. rol.rniii
regislre ar informacineje sistemoic ir t. t.)

Bendras duomenq saugumo priemoniU (nurodytq BDAR 32 straipsnio I dalyje) apra5ymas (kai
jmanoma):

Technines saugumo priemones:
(pvz., progrqmini iranSia yra nuolatos atnaujinama,
uprupi nt a ugn i as ie n imi: i r un t iviru t ine m i.t

programomis. s lapt a,od, ia i s. at s kiros pr ie igos
dar b uot o j a m s, da rut mos ut sar gi nes duom e n4 kop ij o s.

atliekamas duomenq Siliavimas ir t. t.)

Organizacines saugumo priemones:
(pvz., informacini7 sistem7 ir duomenq baziq vartotojrT
teisiU ribojimas ir kontrole, asmenys, dirbantys su
asmens duomenimis, yra saistomi teis€s aktuose
nustatytr| konfidencialumo pareigq ir t. t.)

Kita informacija (pvz., Prandimo duomeruT subjektui apie asmens duomen4 narlg,mq pateikimo vieta (arba
aplinlcybes. del kuriq neimanoma informuoti duoment| subjekto apie jo duomen4 NarlEmq), kiq duomerul
subiekto leisi4 ig,l,enclinimo ypatumai, nuorodos i kitus su duomentl apsauga susijusius dokumenrus (i poveikict
cuomenll apsaugai verrinimq, vidaus tvarkos taisykles, informacijq apie asmens duomenu Narkymq ir t. r.)
Duomenq ivedimo, keitimo data


