
AS suprantu: 
(dara)

kad dirbdamas (-a) naudosiu ir tvarkysiu asmens duomenis, kurie negali buti atskleisti ar perduoti
neigaliotiems asmenims ar institucijoms bei kit4 konfidencialiq informacij4, kuriq suZino asmuo, dirbantis
Prienq lop5elyje-darZelyje ,,Pasaka" pagal darbo sutarti arba teikiantis paslaugas pagal paslaugq teikimo
sutarti, ir priklausanti istaigai arba fstaigos uZsakovams, kuri turi vertg del to, tad.los nezino tretie]iasmenys
ir negali biiti laisvaijiems prieinama:

kad netinkamas asmens duomenq ir kitos konfidencialios informacijos tvarkymas gali
u2traukti atsakomybg pagal Lietuvos Respublikos istatymus;

kad draudZiama perduoti ar dalintis su kitais asmenimis lstaigos viduje ar u2jos ribq
slaptazodziais ir kitais duomenimis, leidZiandiais programinemis ir techninemis priemonemis naudotis bet
kokios formos asmens duomenimis ir kita konfidencialia informacija.

AS pasiiadu ir isipareigoju:
saugoti asmens duomenq paslaptj;
tvarkyti asmens duomenis vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens

duomenq teisines apsaugos jstatymu, Prienq lopselio-darzelio ,,pasaka,. asmens duomenq tvarkymo
taisyklemis ir kitais teises aktais, reglamentuojaniiais konfidencialios informacijos bei asmens duomenq
apsaug4, taip pat pareigybes apraSymu, neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sqlygq lvairiomis priemonemii
susipaZinti tiek su istaigos viduje, tiek uZjos ribq tvarkoma konfidencialia informacija ne vienam asmeniui,
kuris nera igaliotas naudotis 5ia informacija;

praneSti tiesioginiam vadovui ir duomenq apsaugos pareig[nui apie bet kok! jtartin4 elges! ar
situacijq, kurie gali kelti gresmg asmens duomenq saugumui.

A5 Zinau:
kad uZ bet koki 5io isipareigojimo nesilaikym4 turesiu atsakyti pagal galiojandius Lietuvos

Respublikos jsratymus:

kad Sis lsipareigojimas galios vis4 mano darbo Prienq lop5elyje-darZelyje ,,Pasaka" laik4 ir perejus
dirbti j kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams;

kad duomenq subjektas turi teisg reikalauti atlyginti turtinE ar neturting Lalq, patirtq ddl
neteiseto asmens duomenq tvarkymo arba kitq duomenq valdytojo veikimo ar neveikimo;

kad duomenq valdytojas, duomenq tvarkytojas arba kitas asmuo atlygina asmeniui padarytq
2a14, o nuostoli iSreikalauia istatymq nustatyta tvarka i5 asmens duomenis tvarkandio darbuotojo, del kurio
kaltes atsirado 5i Zala.

A5 esu susipaZings (usi) su Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymu, Prienq lopselio-darzelio ,,pasaka., ugdytiniq bei jq atstovq, darbuotojq asmens
duomenq tvarkymo taisyklemis, lop5elio-darZelio ,,Pasaka" tau[o teiitori3oje irengiq vaizdo 

-stebejimo

kamerq naudojimo ir vaizdo duomenq tvarkymo tvarkos apra5u ir kitais teiiei aktai{ reglamentuojandiais
konfidencialios informacijos ir asmens duomenq apsaugq ir atsakomybg.
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