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PRIENU LOPSELIO-DARZELIO,,PASAKA* DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU
TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojq asmens duomenq tvarkymo taisykles (oliau
- Taisykles) reguliuoja fizfniq asmenq asmens duomenq tvarkymo tikslus, nustato duomenq subjekto
teisiq igyvendinimo tvark4, itvirtina otganizacines, technines ir fizines duomenq apsaugos priemones,
reguliuoja asmens duomenq tvarkytojo pasitelkimo atvejus ir kitus pagrindinius asmens duomenq
apsaugos klausimus.

2. Sios Taisykles parengtos vadovaujantis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo
tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (toliau - Reglamentas), Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAI) bei kitais Lietuvos
Respublikos teises aktais, susijusiais su asmens duomenq tvarkymu ir apsauga.

3. Sios Taisykles taikomos automatiniu ir neautomatiniu bfldu tvarkant Prienq lop5elio-
darZelio ,,Pasaka" darbuotojq, istaigoje praktik4 atliekandiq asmenq, kandidatq i darbuotojus asmens
duomenis. Ugdytiniq bei jq atstovq asmens duomenq tvarkymo atveju, Sios Taisykles taikomos kartu
su Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" ugdytiniq bei jq atstovrl asmens duomenq tvarkymo taisyklemis.
Sios Taisykles taip pat nustato Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojq teises, pareigas ir
atsakomybg tvarkant asmens duomenis.

4. 5i.l Taisykliq reikalavimai privalomi visiems Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka"
darbuotojams, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino.

II SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

5 . Asmens duomenys - bet kokia informacij a apie fizini asmeni, kurio tapatybe nustatyta arba
kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg galima nustatyti,
yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma pagal identifikatoriq,
kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis ir interneto
identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines, psichines,
ekonomines, kulturines ar socialines tapatybes poZymius.

6. Duomenq tvarkymas bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq
seka, kaip pavyzdliui rinkimas, ira5ymas, rl5iavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar
keitimas, iSgava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu budu sudarant
galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas,
iStrynimas arba sunaikinimas.

7. Duomenq valdytojas - Prienq lop5elis-darZelis ,,Pasaka" juridinio asmens kodas:
290213480 adresas: F. Vaitkaus g. 4, Prienai LT-591 l3 elektroninio paSto adresas: pasaka@prienai.lt.



8. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar kita
istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

9. Duomeng subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
10. Kandidatas - asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti duomenq vaidytojo vykdomoje

personalo atrankoje.
11. Sutikimas - savanori5kas duomenq subjekto valios parei5kimas tvarkyti jo asmens

duomenis jam Zinomu tikslu.
12. Duomenq apsaugos pareigiinas - Paskirtas asmuo ar i5orinis paslaugq teikejas, tvarkomq

duomenq atZvilgiu atliekantis pareigas, nustatytas duomenq apsaugos pareigDnui Reglamente ir
ADTAI.

13. Kitos Siose Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos
Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

III SKYRIUS
A$MENS DUOMENU TVARKYMO PAGRINDAI

14. Prienq lop5elis-darZelis,,Pasaka" tvarkydamas asmens duomenis savo funkcijoms vykdyti
Taisyklese apra5yta tvarka, kaip teiseto tvarkymo pagrindu remiasi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a)

punktu, kai duomenq subjektas dave sutikim4, kad jo asmens duomenys bfitq tvarkomi vienu ar keliais
konkrediais tikslais, BDAR 6 str. 1 dalies b) punktu, kai tvarkyti duomenis b[tina siekiant ivykdyti
sutarti, kurios Salis yra duomenq subjektas, arba siekiant imtis veiksmq duomenq subjekto praSymu

prie5 sudarant sutarti, BDAR 6 str. 1 dalies c) punktu, kai tvarkyti duomenis butina, kad bfltq ivykdyta
duomenq valdytojui taikoma teisine prievole bei BDAR 6 str. I dalies f) punktu, kai tvarkyti duomenis
b[tina siekiant teisetq duomenq valdytojo arba trediosios Salies interesq.

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI, TIKSLAI IR APIMTIS

15. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais:
15.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali btiti tvarkomi

tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieS renkant asmens duomenis;
15.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
15.3. asmens duomenys turi buti tikslfis ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat

atnaujinami; netikslfls ar nei5sam[s duomenys turi btiti i5taisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas
jq tvarkym4;

15.4. asmens duomenys turi buti tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
15.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principq,

nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
15.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg bDtq galima

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
15.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu b[du, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar

organizacines priemones bDtq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaugq nuo
duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo,
sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfi dencialumo principas);

15.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAI ir kituose atitinkam4 veikl4
reglamentuojandiuose istatymuose nustatytus aiSkius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo
reikalavimus.



16' Prienq lop5elis-darZelis ,,Pasaka" duomenq subjektq asmens duomenis tvarko Siais
tikslais:

16.1. vidaus administravimo tikslu;
16.2. darbuotojq atrankos vykdymo tikslu;
16.3. tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymo tikslu;
16.4. bendruomen6s ir visuomenEs informavimo apie Prienq lop5elio-darZelio ,,pasaka,,veikl4 ir bendruomen6s nariq pasiekimus tikslu (bendruomenes nariq [u.yUiniq darbq, informacijos

apie rnokymosi pasiekimus, dalyvavimq renginiuose, nuotraukq, filmuotos rnedZiagos ir pan. skelbimas
Prienq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" internetiniame puslapyje, socialinio tinklo iaskyioje, skelbimq
lentoje);

16.5. Prienq lop5elio-darZelio ,,pasaka,. turto bei
vaizdo stebejimas, kaip nurodyta prienq lopselio-darZelio
taisyklese);

16'6' skundq, pra5ymq ar prane5imq nagrinejimo ir ra5tvedybos tvarkymo tikslu.11, darbq saugos ir sveikatos bei gaisrinds saugos tvarkymo tikstais.18. Kitais, istaigos funkcijoms atliki reikalingais tikslais.19' Tikslai, kuriq siekiama tvarkant Lrgdytiniq ii jq atstovq asmens duomenis, yra nurodyti
Priertq lopselio-darzelio ,,Pasaka" ugdytiniq bei;q atsiov[ asmens duomenq tvarkymo taisyklese.
Konkretfis asmens duomenq saugojimo terminaiyialtvirtinti Li.truo. vyriausiojo archyvaro 20ll m.
kovo 9 d' !sakyrnu Nr' V- 100 patvirtintoje Bendrqjq dokumentq saugoj imo terminq rodykleje, Lietuvos
RespLrblikos Svietimo ir rnokslo rninistro,ir Lietuvos archyvq departamento prie Lietuvos R.espubtikos
Vyriarrsybes generalinio direl<toriaus 2005 rn. rugp;ufio 29 d. lsal<ymr-r Nr. ISAK-1776lV-g3
patvirtintoje Bendrojo lavinimo rnokyl<lq dokumentrl'saugojimo terminq rodykleje ir kituose teises
aktuose. Nesant teises aktuose ltvirtinto duomenq iurgoliro tennino, konkretq asmens duomenq
saugojimo termin4 nustato pats duomenq valdytojas.

V SKYRIUS
DUOMENV VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR PAREIGOS

20. Duomenq valdytojas turi Sias teises:
20'1' rengti ir priimti vidiniLrs teises aktus, reglamentuojandius asmens duomenul tvarkym4;20.2. parinkti ir lgatioti duomenq tvarkytojuslvarkyti ui,r.,1, duomenis;
20.3. sprqsti del tvarkornq asmens duomenq teikimo;
20.4. tvarkyti asmens duomenis.
21. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:
21'1' uZtikrinti, kad butq laikomasi Reglamento, ADTAI ir kitq teises aktq,

reglamentuojandiq asmens duomenq tvarl<ym4;
21.2. igyvendinti duomenq subjekto teises Siose Taisyklese nustatyta tvarka;2l'3' uZtikrinti asmens duomenq salrgumq lgyvendinant technines, organizacines ir fizines

asrnens duomenq saugumo priemones;
2l '4' tvarkyti duomenq tvarkymo veil<los lra5us ir LrZtil<rinti duonrenq veiklos lrasq pakeitimq

atsekamum4;
21.5. verrinti poveikj duomenq apsaugai;
21.6. esant poreil<iui, konsultuotis su Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;
21'7 ' LrZtikrinti, I<ad duomenLl apsaugos pareiglnas b[tq tinkamai ir lai-ku jtraukiamas j visq

su asmens duornenrl apsauga susijusiLl klausimq nagrinejimq;
21'8' uZtikrinti butintrs isteklius, kurie reikalingi auo.enq apsaugos pareig0nui vykdant jam

pavestas LrZduotis;

asmenq saugumo tikslu (atliekamas
,,Pasaka" Vaizdo duomenq tvarkymo



2L9. uZtikrinti, kad duomenq apsaugos pareigiinas negautq jokiq nurodymq deljam pavestq

asmens duomenq tvarkymo uZduodiq vykdymo, ir neskirti uZduodiq ir pareigq, galindiq sukelti interesq

konflikt4;
21.10. prane5ti apie duomenLl saugumo paZeidim4.
22. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
22.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenq tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenq saugumo uZtikrinimui;
22.2. teikia metoding pagalb4 darbuotojams ir duomenq tvarkytojams asmens duomenq

tvarkymo tikslais;
22.3. organizuoja duomenq tvarkym4;
22.4. vykdo kitas funkcijas, reikalingas duomenq valdytojo teisems ir pareigoms igyvendinti.
23. Jeigu duomenq tvarkymo veiksmams pasitelkiamas ir igaliojamas duomenq tvarkytojas,

jis turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenq tvarkymo sutartyje. Su duomenq

tvarkytoju duomenq valdytojas sudaro ra5yting sutarti del asmens duomenq tvarkymo, kurioje
numatoma, kokius duomonq tvarkymo veiksmus privalo atlikti duomenq tvarkytojas. Duomenq

valdytojas privalo parinkti toki duomenq tvarkytoj4, kuris garantuotq reikiamas technines,

organizacines ir fizines duomenq apsaugos priemones ir uZtikrintq, kad tokiq priemoniq bltq
laikomasi.

24. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis turi Sias teises:

24.1. teikti duomenq valdytojui pasiIlymus del duomenq tvarkymo techniniq ir programiniq

priemoniq gerinimo;
24.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra igaliotas duomenq valdytojo.
25. Jeipasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis turi Sias pareigas:

25.1. igyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenq saugumo priemones,

skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat

nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo apsaugoti;
25.2. supaZindinti naujai priimtus savo darbuotojus su Siomis Taisyklemis;
25.3. uZtikrinti, kad prieiga prie asmens duomenq b[tq suteikta tik Taisyklese nustatyta tvarka

igaliotiems asmenims;
25.4. uZtikrinti, kad asmens duomenys b[tq saugomi Taisyklese nustatytais terminais;
25.5. uZtikrinti, kad asmens duomenys bDtq tvarkomi vadovaujantis Taisyklemis,

Reglamentu, ADTAI ir kitais asmens duomenq apsaugQ reglamentuojandiais teises aktais;

25.6. saugoti asmens duomenq paslapti, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir
nesudaryti s4lygll jokiomis priemonemis su ja susipaZinti nei vienam asmeniui, kuris nera igaliotas
naudotis Sia informacija, tiek istaigoje, tiek uZ jos ribq;

25.7 . tvarkyti duomenq tvarkymo veiklos ira5us ir uZtikrinti duomenq veiklos ira5q pakeitimq

atsekamum4;
25.8. padeti duomenq valdytojui uZtikrinti jam numatytas prievoles;
25.9. skirti duomenq apsaugos pareigDn4;

25.10. pranesti duomenq valdytojuiapie duomenq saugumo paZeidim4;

25.11. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su duomenq subjekto
duomenimis, susijusi4 informacij4, su kuria susipaZino atlikdami duomenq tvarkymo veiksmus;

25.12. Del tvarkomq duomenq valdytojo duomenq konsultuotis su paskirtu duomenq valdytojo
duomenq apsaugos pareigfinu ar kitu atsakingu asmeniu.

26. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis atlieka Sias funkcijas:
26.1. igyvendina asmens duomenq saugumo priemones;
26.2. tvarko asmens duomenis pagal duomenq valdytojo nurodymus.



VI SKYRIUS
DUOMENU APSAUGOS PAREIGUNAS

27. Duomenq apsaugos pareig[nas kontrolir.ro.ia vykdorr-r4 duomenq tvarkymo veikl4 savo

kon-rpetencij os ribose.
28. DuomenqapsaLlgospareigltnas:
28.I . kontroliuoja, kaip Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojai vykdo asmens

duomenq tvarkyrno pareigas ir tvarko asmens duomenis;
28.2. Prientl lop5elio-darZelio "Pasal(a" vadovui teikia si[lymus ir i5vadas del duomenq

apsaugos ir duomenq tvarkymo priemoniq nustatymo, priZi[ri, kaip Sios priemones igyvendinamos ir
naudo.jamos;

28.3. teil<ia darbuotojams tiesioginius nurodymus paSalinti asmens duomenq tvarkymo
paZeidirnurs;

28.4. supaZindina darbuotojus, igaliotus tvarkyti asmens duomenis, su teises aktq,

reg lamentuoj andiq asmens,.d uomenq apsaLl g4, nuostatom i s ;

28.5. inicijuoja ir organizuoja poveikio tvarkant asmens duomenis vertinimr-rs;

28.6. padeda duotnenq subjektams igyvendintijq teises;

28.7. konsLrltuoja asmens duomenq tvarkytojus asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos

klausirnais;
28.8. kontroliuoja duomenq tvarkymo veiklos iraSq parengimq, o pasikeitus asmens duomenq

tvarkymo veiksmams ar kitai infbrmacijai, susijusiai su asmens duomenq tvarkymu, inicijuoja
d uomenq tvarky m o vei klos i ra5r-rose esand ios informacij os atnauj in im4;

28.9. sprendZia del poreikio atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinim4 ir prireikus
organizr,roja j o atl ikim4;

28.10. prireikus, duomenq apsaugos pareigrinas kreipiasi i Valstybinq duomenq apsaugos

inspekcij4 del iSankstiniq konsultacijtl;
28.1 f . ivykus asmens duomenq incidentui imasi imanomq priemoniq siekiant atstatyti

prarastus asmens duomenis ir (ar) sLrrraZinti incidentLr asmens duomenims padarytqLalq;
28.12. nustatytais atvejais apie ivykusi asmens duomenq incident4 praneSa duomenq subjektui

i r Valstybinei duomenll apsaugos inspekcijai ;

28.13. uZtikrina slaptumq arba konfidencialun-r4, susijus! su jo uZduodiq vykdymu,
laikydamasis Europos Sqiungos ir Lietr,rvos Respublikos teises aktuose nustatytq reikalavimq;

28.14. ne rediau kaip kart4 per 2 (dvejus) metus atlieka asmens duomenq tvarkymo rizikos
vertinim4, parengia ir Prienq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" direktoriui pateikia ataskait4 bei prireikus
irnasi priemoniq rizikai pa5alinti arba sumaZinti;

28.15. ra5tu infonnuoja Valstybing duornentl apsaugos inspekcijq, jeigu nustato, kad asmens

duomenys tvarkomi paLeidLiant teises aktq, reglamentuojanditl duomenq apsaug4, nuostatas, ar

atsisakant vykdyti tiesioginius nurodym us paSalinti Siuos paZeid imus;
28.16. vykdo kitas teises aktuose priskirtas uZdLrotis ir pareigas.

VII SKYRIUS
DUOMENU TVARKYMO VEIKLOS IRASV VEDIMO TVARKA

29. Duomenq valdytojo asmens duomenq tvarkymo veiklos ira5o formoje privalo buti
nurodyta:

29.l. duomenq valdytojas - pavadinimas ir duomenq apsaugos pareig[nas;

29.2. du,omenq tvarkymo tikslas - kokiu tikslu yra tvarkomi duomenys (ai5kiai apra5yti, pvz.,
darbuoto.i q atrankos vykdyrno tikslu);



29.3. duomenq subjektai ir asmens duomenys - i5 kokiq subjektq ir kokie konkretfis duomenys
yra renkami (pvz., darbuotojai ir jq vardas, pavarde, adresas, asmens kodas);

29.4. doomenq tvarkymo pagrindas - del ko vyksta Sis rinkimas (pvz., Reglamento reikalingi
punktai ir nacionaliniai teises aktai, sutartis, pra5ymas, sutikimas);

29.5. duomenq gavejai -kas yra galutinis arba galimas Siq duomenq gavejas (pvz., privatus
asmuo, imones, ne Europos Sqjungos Salys);

29.6. duomenq saugojimo terminai - laikotarpis metais, kai nurodoma, kiek saugojami
duomenys, ir momentas, nuo kada Sis laikotarpis skaidiuojamas (pvz. vieni metai nuo interesanto
pra5ymo gavimo);

29.7. duomenq i5trynimo (panaikinimo) terminai - laikotarpis metais, kuriais nurodoma,
kuriam laikui praejus Sie saugomi duomenys bus i5trinti, ir momentas, nuo kada Sis laikotarpis
skaidiuojamas (pvz., dveji metai nuo darbo sutarties nutraukimo);

29.8. naudojamos technines ir organizacines saugumo priemones - naudojami pseudonimai,
Sifravimas, veiklos tgstinumo uZtikrinimas techninio incidento metu, nuolatinis vertinimo procesas ir
pan.; ,r

30. Dokumente gali b[ti ir kitq nuostatq, pildomq pagal poreiki;
30.1. duomenq tvarkymo veiklos ira5q forma pildoma elektronine, uZpildyta forma laikoma

atskiroje byloje Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" darbuotojo, atsakingo uZ Siq ira5q saugojim4
kompiuteryje ir pateikiama asmens duomenq apsaugos pareigDnui;

30.2. atsiradus naujam duomenq tvarkymo tikslui ar kurio nors veiklos ira5o formos punkto
pasikeitimams - pildomas naujas veiklos iraSas arba veiklos ira5e daromas reikalingo punkto
pakeitimas, nurodant pakeitimo data;

30.3. duomenq tvarkymo veiklos dokumentq saugojimo terminai ir atsakingas asmuo nustatyti
kasmetiniame Dokumentacij os plane.

31. Kart4 per vienus metus turi bDti atliekamas patikrinimas pasirinktinai iki 10 proc. veiklos
ira5q auditavimui atlikti ir ivertinti.

32. Kart4 per dvejus metus turi bDti atliekamas i5samus veiklos ira5q patikrinimas ir
auditavin-ras; 33. Duomenq veiklos ira5ai vedami pildant nustatyt4 formq.

34. Visi Siame skyriuje nenumatyti veiksmai, susijg su duomenq tvarkymo veiklos ira5q vedimu
Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" privalo b[ti derinami su duomenL] apsaugos pareig[nu.

VIII SKYRIUS
POVEIKIO DUOMENU APSAUGAI VERTINIMAS

35. Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" direktoriaus isakymu sudaryta komisija, remdamasi
Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. isakymu Nr. lT-35
(1.12.E),,Del duomenq tvarkymo operacijq, kurioms taikomas reikalavimas atlikti poveikio duomenq
apsaugai vertinim4, s4raSo patvirtinimoo', prie5 pradedama vykdyti nauj4 (as) duomenq tvarkymo
operacij4 (-as) arba pasikeitus vykdomos operacijos pob[dZiui, mastui ir pan., privalo atlikti poveikio
duomenq apsaugai vertinim4, jei duomenq tvarkymas:

35.1. keltq didelf pavojq duomenq subjektq teisems ir laisvems (pavyzdLiui, atvejai, kai
duomenys bltq perduodami uZ Europos Sqjungos ribq ar b[tq pradeti tvarkyti duomenys, kurie gauti
juos sujungus su duomenimis i5 kitq Saltiniq, biitq pradeti naudoti nauji technologiniai sprendimai,
pavyzdZiui, veido atpaZinimo sistemos ir kt.);

35.2. automatizuotai bDtq tvarkomi asmeniniai aspektai, vykdomas profiliavimas irpriimami
teisiniai ar kiti didelio poveikio (pavyzdLiui, kai duomenq tvarkymas gali lemti asmenq atskirti arba
di skrim inacij 4) sprendimai ;

35.3. bfitq pradetas vykdyti sistemingas vaizdo stebejimas dideliu mastu;



35.4. bUtq pradeti tvarkyti ypatingi asmens duomenys dideliu mastu.

36. Jei Prientl lop5elis-darZelis "Pasaka" atlikdamas poveikio duomenq apsaugai vertinim4,
nustatytq, kad duomenq subjektq teisems ir laisvems gali kilti didelis pavojus, ji privalo konsultuotis
su Valstybine duomenrl apsaugos inspekcija del tinkamq saugumo ir kitq priemoniq igyvendinimo.

37. Atliekant poveikio duomenq apsaugai vertinim4, Prienq lop5elis-darZelis "Pasaka"
privalo nustatyti:

37.l. kokia (-ios) bus atliekama (-os) duomenq tvarkymo operacija (-os);

37.2. kiek konkreti duomenq tvarkymo operacija yra reikalinga ir proporcinga;
37.3. koks gali bfitipoveikis duomenq subjektams;
37.4. kokios yra galimos potencialiq pavojq Salinimo, saugumo uZtikrinimo priemones.

38. Poveikio duomenq apsaugai vertinimas gali blti atliekamas ir esamoms duomenq

tvarkymo operacijoms (t. y. vykdomoms iki BDAR isigaliojimo), jei tose operacijose atsirastq
reik5mingq pokydiq, pavyzdliui: bfltq pradetos naudoti naujos technologijos, duomenys bUtq pradeti
tvarkyti kitu tikslu nei iki tol, atsirastq naujos rizikos, susijusios su ivykdytomis kibernetinemis
atakomis, isilauZimais i Brienq lop5elio-darZelio o'Pasaka" sistem4, duomenys b[tq pradeti teikti
naujiems duomenq gavejams, tvarkytojams uZ Europos S4jungos ribq, kt.

IX SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISES IR JU IGYVENDINIMO TVARKA

39. Duomenq subjektas, kurio duomenys tvarkomi duomenq valdytojo veikloje, turi Sias teises:

39.1. Zinoti (buti informuotas) apie savo duomenq tvarkym4 (teise Zinoti);
39.2 susipaZinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teise susipaZinti);
39.3. reikalauti i5taisyti arba, atsiZvelgiant i asmens duomenq tvarkymo tikslus, papildyti

asmens neiSsamius asmens duomenis (teise iStaisyti);
39.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenq tvarkymo veiksmus (i5skyrus

saugojim4) (teise sunaikinti ir teise ,,buti pamirStam");
39.5. turi teisg reikalauti, kad asmens duomenq valdytojas apribotq asmens duomenq tvarkym4

esant vienai i5 teisetq prieZasdiq (teise apriboti);
39.6. teisg i duomenq perkelim4 (teise perkelti);
39.7. nesutikti, kad bDtq tvarkomi asmens duomenys, kai Sie duomenys tvarkomi ar ketinami

tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais, iskaitant profiliavim4, kiek jis susijgs su tokia tiesiogine
rinkodara;

39.8. pateikti skund4 Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.
40. Informacija apie Prienq lopSelio-darZelio "Pasaka" atliekam4 duomenq subjekto asmens

duomenq tvarkym4 pateikiama vie5ai skelbiamoje Prienq lopSelio-darZelio "Pasaka" privatumo
politikoje, Siose Taisyklese, Mokiniq ir jq tevq ( kitq istatyminiq atstovq) asmens duomenq tvarkymo
taisyklese bei Vaizdo duomenq tvarkymo taisyklese.

41. Duomenq valdytojas esant duomenq subjekto pra5ymui igyvendinti teisg susipaZinti su

savo asmens duomenimis pagal Reglamento 16 straipsni, turipateikti:
4 I . I . informacijq, ar duomenq subj ekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;

41.2. jeigu duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi, su asmens duomenq tvarkymu
susijusi4 informacij4, numatyt4 Reglamento 1 5 straipsnio I ir 2 dalyse;

41.3. tvarkomrl asmens duomenq kop,ja.
42. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teisg reikalauti, kad

bet kokie jo tvarkomi netiksl[s asmens duomenys butq i5taisyti, o neiSsamus papildyti.
43. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys yra netikslfrs ar

nei5samDs, duomenq valdytojas gali duomenq subjekto papra5yti pateikti tai patvirtinandius irodymus.



44. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5taisyti pagal duomenq subjekto pra5ym4)
buvo perduoti duomenq gavejams, duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,
nebent tai butq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisg
pra5yti, kad jam biitq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

45. Duomenq subjekto teise iStrinti jo asmens duomenis (,,teise buti pamir5tam")

igyvendinama Reglamento l7 straipsnyje numatytais atvejais tik del Siq asmens duomenq, tvarkomq
Zemiau nurodytais tikslais:

45.1. bendruomenes ir visuomen€s informavimo apie istaigos veiklq ir bendruomen6s
narig pasiekimus tikslas - kai duomenq subjektas pageidauja, kad istaiga nebetvarkytq ir i5trintq
informacijq apie jo klrybinius darbus ar pasiekimus, nuotraukas ar vaizdo medZiag4.

46. Duomenq subjekto teise reikalauti i5trinti asmens duomenis (,,teise b[ti pamirStam") gali
bDti neigyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

47. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5trinti pagal duomenq subjekto pra5ym4)
buvo perduoti duomenq gavejams, duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie tai informuoja,
nebent tai b[tq neimanorla ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas turi teisg
pra5yti, kad jam butq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

48. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais duomenq valdytojas privalo

igyvendinti duomenq subjekto teisg apribotijo asmens duomenq tvarkym4.
49. Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prie5 tokio apribojimo

panaikinim4 duomenq subjektas telefonu, tiesiogiai todLiu ar elektroniniq ry5iq priemonemis yra
informuojamas.

50. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal duomenq
subjekto pra5ym4) buvo perduoti duomenq gavejams, duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie
tai informuoja, nebent tai bDtq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq
subjektas turiteisg pra5yti, kad jam b[tq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

60. Duomenq subjekto teisg i duomenq perkeliamumq, numatytq Reglamento 20 straipsnyje,
gali b[ti igyvendinta tada, kai duomenys tvarkomi duomenq subjekto sutikimo pagrindu arba vykdant
sutafti, kurios Salis yra duomenq subjektas, ir tik tada, kai duomenys tvarkomi automatizuotomis
priemonemis. Duomenq subjekto teise i duomenq perkeliamum4 negali daryti neigiamo poveikio kitq
teisems ir laisvems.

61. Jeigu duomenq subjektas pageidauja gauti irlar persiqsti kitam duomenq valdytojui savo
asmens duomenis, kuriuos jis pats pateike duomenq valdytojui, pra5yme duomenq valdytojui jis turi
nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam duomenq valdytojui pageidauja perkelti.

62. Jei tai techni5kai imanoma, duomenq valdytojas duomenq subjektui irlar kitam duomenq
valdytojui pra5ym4 pateikusio duomenq subjekto asmens duomenis susistemintu, iprastai naudojamu
ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali buti pateikiami internetu arba ira5yti i CD, DVD ar
kitq duomenq laikmen4).

63. Pagal duomenq subjekto pra5ymq perkelti jo asmens duomenys nera automati5kai
iStrinami. Jeigu duomenq subjektas to pageidauja, turi kreiptis i duomenq valdytoj4 del teises reikalauti
iStrinti duomenis (,,teises bDti pamir5tam") igyvendinimo.

64. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisg del su juo
konkrediu atveju susijusiq prieZasdiq bet kuriuo metu nesutikti, kad duomenq valdytojas tvarkytq jo
asmens duomenis Siais atvejais.

65. Jei tai liedia asmens duomenis apie jo rasg, tautybg, ligos istorij4 ir pan.
66. Apie duomenq subjekto teisg nesutikti su asmens duomenq tvarkymu duomenq valdytojas

informuoja vieSai skelbiamoje Prienq lopSelio-darZelio "Pasaka" privatumo politikoje, Siose
Taisyklese, Mokiniq ir jq tevq ( kitq istatyminiq atstovq) asmens duomenq tvarkymo taisyklese.

67. Duomenq subjektui i5rei5kus nesutikimq su asmens duomenq tvarkymu, toks tvarkymas
atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendLiama,kad prieZastys, del kuriq atliekamas asmens



duomenq tvarkymas, yra vir5esnes uZ duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu asmens

duomenys yra ieikalingi pareik5ti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus'

6g. Duomenq"subjektas deisavo teisiq igyvendinimo i duomenq valdytoj4 gali kreiptis ra5tu,

valstybine kalba, elekironiniu pastu adresu pasaka@prienai.lt, iteikiant pra5ym4 asnieniSkai arba pa5tu

adresu Prienq lopSelis-darZelis "Pasaka" F. Vaitkaus g. 4, Prienai LT-59113'

69. Duomenq subjektas su savo pra5ymu duomenq valdytojui taip pat pateikia asmens tapatybq

patvirtinanti dokument4. To nepadarius, duomenq subjekto teises nera igyvendinamos' Si nuostata

netaikoma, jeigu duomenq subjektas kreipiasi del informavimo apie asmens duomenq tvarkym4 pagal

Reglamento t: i. t+ straipsnius. Duomenq subjektas savo pra5yme turi nurodyti pageidaujamq

bendravimo b[d4.
70. pra5ymas lgyvendinti duomenq subjekto teises turi b[ti iskaitomas, asmens pasira5ytas,

jame turi bfiti nurodyti"cluomenq subjekto vardas, pavarde, adresas ir kontaktiniai duomenys rysiui

palaikyti ar kuriais pageidaujamagautl atsakymq del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo'

71. Savo teises duomenq subjektas gali igyvendinti pats arba per atstov4.

72. Asmens atstovas prasyme turi nuiodyti savo vard4, pavardg, adres4 ir kontaktinius

duomenis ry5iui palaikyti, kuriais uirn"n, atstovas pageidauja gauti atsakVml,-1aip pat atstovaujamo

asmens vard4, pavardq, gimimo dat4, reikalingus duomenq subjekto identifikavimui, bei pateikti

atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ar jo koptjq.

73. Esant abejoniq del duomenq rrbpLto tapatybes, duomenq valdytojas pra5o papildomos

informacijos, reikali ngos j a isitikinti.
74. Visais flausimais, susijusiais su duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymu ir

naudojimusi savo teisemis, duomenq subjektas turi teisq kreiptis ir i duomenll apsaugos pareig[nq'

Siekiant uZtikrinti konfidencialumq, kreipiantis i duomenq apsaugos pareigun4 pastu, ant voko

uZrasoma, kad korespondencija skirta duomenq apsaugos pareig[nui.

75. Gavus duomenq subjekto pra5ym4, ne veliau kaip per 20 darbo dienq nuo praSymo gavimo,

jam pateikiama informa.lu apie tai, t<oliLl veiksmq buvo imtasi pagal gaut4 pra5ym4. Jeigu bus

,elgo;uma pateikti informacij4, per nurodyt4 termin4 duomenq subjektas informuojamas apie tai,

nurodant velavimo prieZastii ii apie galimybg pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos

inspekcijai.' iA. Jeigu pra5ymas pateiktas nesilaikant Siose Taisyklese nustatytos lvarkos ir reikalavimq,

.iis nenagrinejamas, ir nldelsiant, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienq termin4 duomenq subjektas apie

tai informuojamas nurodant prieZastis.

77. Jeigu pra5ymo nagrinejimo metu nustatoma, jog duomenq subjekto teises yra apribotos

Reglamento z: itraipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenq subjektas apie tai informuojamas.

78. Informacija pugui'drorenil rrUje[to pra5ym4 del jo teisiq igyvendinimo pateikiama

valstybine kalba.
79. Visi veiksmai pagal duomenq subjekto pra5ymus [gyvendinti duomenq subjekto teises

atliekami ir informacija teikiama nemokamai'
g0. Duomenq valdytojas lgyvendindamas duomenq subjekto teises, uZtikrina, kad nebutq

paZeista kitq asmenq teise i privataus gyvenimo neliediamum4'

81. Darbuotojai, ivarkantys darbuotojq asmens duomenis, uZtikrina, kad darbuotojq, kaip

duomenq subjektq, teises butq uztikrintos, tinkamai lgyvendinamos ir visa informacija butq pateikiama

tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.

82. prie5 pradedant tvarkyti Prienq lopSelio-darZelio "Pasaka" darbuotojq asmens duomenis,

uZpildoma ir pasira5oma sutikimo del asmens duomenq tvarkymo forma'



X SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGUMO UZTIKRINIMO PRIEMONES

83. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,

atskleidimo, nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo igyvendinamos Siose Taisyklese nurodomos

technines, fizines ir organizacines asmens duomenq saugumo priemones.

84. Prienq lop5elis-darZelis "Pasaka" uZtikrinamas tinkamas technines irangos i5destymas ir
prieZiIra, informaciniq sistemq prieZiIra, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo

uztikrinimas ir kitos informaciniq technologijq priemones. UZ Siq priemoniq igyvendinim4 ir prieZiiir4

atsako direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

85. Prienq lop5elis-darZelis "Pasaka" uZtikrinamas grieZtas prieSgaisrines apsaugos tarnybos

nustatytq normll taikymasis. UZ priemones igyvendinim4 ir prieZifirq atsako direktoriaus isakymu
paskirtas atsakingas asmuq

86. Prienq lop5elis-darZelis "Pasaka" uZtikrinamas tinkamas darbo organizavimas ir kitos

administracines priemones. UZ priemones igyvendinim4 ir prieZiur4 atsako direktoriaus isakymu
paskirtas atsakingas asmuo.

87. Prienq lop5elis-darZelis "Pasaka" uL asmens duomenq apsaugQ atsako direktoriaus

isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

88. Sios Taisykles ir kiti Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" dokumentai, reglamentuojantys

asmens duomenq apsaugq, perZi[rimi ir tikslinami esant poreikiui ir pasikeitus teises aktq nuostatoms,

reglamentuojandioms asmens duomenq tvarkym4, bet ne rediau kaip kart4 per 2 metus.

89. Darbuotojai, kurie tvarko duomenq subjekto duomenis, turi laikytis konfidencialumo
principo - ( pasiZadejimas) ir laikyti paslaptyje bet kokiq..su duomenq subjekto duomenimis susijusi4

informacijq, su kuria jie susipaZino vykdydami pareigas. Si pareiga i5lieka galioti perejus dirbti i kitas

pareigas ar pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Sis reikalavimas igyvendinamas darbuotojams

pasira5ant isipareigojim4 saugoti asmens duomenq paslapti.

90. Siekiant apsaugoti asmens duomenis uZtikrinama prieigos prie asmens duomenq apsauga,

valdymas ir kontrole.
91. Darbuotojai automatiniu bDdu tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jiems

suteikiama prieigos teise prie atitinkamos informacines sistemos. Prieiga prie asmens duomenq gali

bDti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.
92. Darbuotojai su asmens duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atliktijiems yra

suteikta teise. Darbuotojai, vykdantys duomenq tvarkymo funkcijas, turi uZkirsti keli4 atsitiktiniam ir
neteisetam duomenq tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai (pvz., vengiant

nereikalingq koprjq su duomenq subjekto duomenimis kaupimo ir kt.). Dokumentq kopijos, kuriose

nurodomi duomenq subjekto duomenys, turi bUti sunaikinamos tokiu bDdu, kad 5iq dokumentq nebDtq

galima atkurti ft atpaLintijq turinio.
93. Darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi duomenq subjektq duomenys arba i5 kuriq

kompiuteriq galima pateikti i Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" informacines sistemas, kuriose yra

duomenq subjektq duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptaZodZius, uZtikrinant jq
konfidencialum4, kurie yra unikal[s, sudaryti i5 ne maZiau kaip 8 simboliq, nenaudojant asmeninio

pob[dZio informacijos, keidiami ne rediau kaip kart4 per 2 menesius'

94. Darbuotojai slaptai.odLiais turi naudotis asmeniSkai ir neatskleistijq tretiesiems asmenims.

95. Darbuotojq kompiuteriai, kuriuose saugomos rinkmenos su duomenq subjektq

duomenimis, negali bUti laisvai prieinami i5 kitq tinklo kompiuteriq. Sir{ kompiuteriq antivirusine
programine iranga turi b[ti nuolat atnaujinama.



96. Nesant b[tinybes rinkmenos su duomenq subjekto duomenimis neturi b[ti dauginamos
skaitmeniniu bfldu, t. y. kuriamos rinkmenq kopijos vietiniuose kompiuteriq diskuose, neSiojamose
laikmenose, nuotolinese rinkmenq talpyklose ir kt.

97. Jei asmens duomenys tvarkomi vidiniame kompiuteriniame tinkle, uZtikrinama asmens
duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo elektroniniq rySiq priemonemis naudojant ugniasieng.

98. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos),
esantys i5orinese duomenq laikmenose ir elektroniniame pa5te, turi b[ti i5trinti nedelsiant nuo jq
panaudojimo ir (ar) perkelimo i saugojimo vietas, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas.

99. Prieigos prie asmens duomenq kontrole uZtikrinama atliekant Siuos veiksmus:
99.1. kompiuteriai, kuriuose laikomi asmens duomenys yra uLrakinti, prie jq prisijungti gali

tik tas darbuotojas, kuriam suteikt4 prisijungimo teise. Prie uZ5ifruotq asmens duomenq, esandiq

serveryje gali prisijunti tik prisijungimo teisg turintys darbuotojai.
100. Siekiant apsaugoti asmens duomenis taikomos fizines asmens duomenq saugumo

priemones:
100.1. Patalpos, J<uriose saugomi kompiuteriai, dokumentai su asmens duomenimis, yra

rakinamos, pa5aliniai asmenys be Prienq lopSelio-darZelio "Pasaka" darbuotojq prieZilros ijas patekti
negali;

100.2. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos)
saugomi tam skirtose patalpose, rakinamose spintose, seifuose ar pan. Asmens duomenys (dokumentai,
kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) negali b0ti laikomi visiems prieinamoje matomoje
vietoje, kur neturintys teises asmenys nekliudomai galetq su jais susipaZinti;

100.3. Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" patalpose naudojama apsaugos signalizacijos
sistema;

100.4. Prienq lop5elio-darZelio ooPasaka" lauko teritorija yra fiksuojama vaizdo stebejimo
kameromis. Lauko teritorijos stebejimo vaizdo kameromis bei vaizdo ira5ymo, saugojimo ir naudojimo
tvarka numatyta Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" vaizdo duomenq tvarkymo taisyklese.

100.5. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darbq, kad atsitiktiniai asmenys neturetq
galimybes suZinoti tvarkomus asmens duomenis (pavyzdliui, nepalikti be prieZifiros dokumentq ar
kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, dokumentus ar kompiuteri su tvarkomais asmens
duomenimis laikyti taip, kad jq ar jq fragmentq negaletq perskaityti atsitiktiniai asmenys).

101. Siekiant apsaugoti asmens duomenis vykdoma kompiuterines ir programines irangos
prieZi[ra:

101.1. UZtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos
(idiegiamos ir atnaujinamos antivirusines programos);

101.2. UZtikrinama, kad informaciniQ sistemq testavimas nebfltq vykdomas su realiais asmens
duomenimis;

102.3. Kai sueina atitinkamq asmens duomenq saugojimo terminai arba duomenq valdytojo
nuoZiura saugomi duomenys/ informacija tampa nebereikalinga jo veikloje, tokie duomenys/
informacija iStrinama, visos jos kopijos sunaikinamos, o su atitinkamos informacijos/ duomenq
tvarkymu susijg darbuotojai atitinkamai informuojami apie jq pareig4 i5trinti/ sunaikinti duomenis,
kuriq jiems nebereikia darbiniq funkcijq vykdymui.

XI SKYRIUS
ASMENS DUOMENU SAUGUMO PAZETDTMU VALDYMO rR REAGAVTMO 1 srUOS

PAZEIDIMUS TVARKA

103. Duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie asmens
duomenq teisg, pastebejE duomenq saugumo paZeidimus ar bet koki4 itartin4 situacij4 (veiksmus ar



neveikim4, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens duomenq saugumui), turi imtis priemoniq
tokiai situacijai iSvengti ir apie tai informuoti duomenq valdytojo vadov4, duomenq apsaugos pareigiin4
ar kit4 paskirt4 atsaking4 asmenj.

104. Prane5imas apie galim4 duomenq saugumo paZeidim4 uZregistruojamas nustatytos
formos Zurnale.

105. [vertinus duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio laipsni,
i.alq ir padarinius, kiekvienu konkrediu atveju Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" vadovas priima
sprendimus del priemoniq, reikiamq duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams pa5alinti.

106. Prireikus, Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" vadovas, duomenq apsaugos pareigfinas ar
kitas paskirtas atsakingas asmuo imasi pareigos uZtikrinti, kad apie duomenq/ informacijos saugumo
paZeidimus butq prane5ta (ne veliau kaip per 72val. nuo suZinojimo apie paZeidim4) Asmens duomenq
apsaugos inspekcijai irlar teisesaugos institucijoms ir susijusiems asmenims, laikantis Reglamento,
ADTAI ir kitq teises aktq reikalavimq.

XII SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

107. Jokie asmens duomenys negali buti siundiami, perduodami arba bet kokiu kitu b[du
pateikiami tretiesiems, su duomenq valdytoju nesusijusiems, asmenims, nebent tai yra btitina
darbuotojo darbo funkcijoms ivykdyti ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga darbo funkcijq vykdymui.

108. Duomenq teikimas tretiesiems asmenims galimas tik Siais atvejais:
108.1. Neigaliotq trediqjq asmenq elektroninius ar kitokia forma (i5skyrus telefonu) pateiktus

pra5ymus suteikti jiems informacij4 apie duomenq subjektus turi bDti atsakoma tik jeigu ra5ytiniame
praSyme yra nurodytas duomenq subjekto duomenq naudojimo tikslas, tinkamas teikimo bei gavimo
teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti duomenq subjektq duomenq apimtis.

109. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir duomenq subjekto asmens duomenys gali
blti suteikti teismui, prokuratDrai, ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms institucijoms, kurioms
teisinl pagrind4 reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos istatymai.

XIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

110. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos
suZino, privalo laikytis Siq Taisykliq, kitq Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" vidiniq dokumentq
nuostatq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4, konfidencialumo ir saugumo reikalavimq,
Regfamento, ADTAI ir kitq teises aktq reikalavimq. Darbuotojai paLeidE aukSdiau nurodytq teises aktq
reikalavimus atsako teises aktq nustatyta tvarka.

1 I l. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supaZindinami pasira5ytinai. Priemus nauj4
darbuotoj4, jis su Taisyklemis privalo bDti supaZindintas pirmqj4 jo darbo dien4. UZ supaZindinimq su
Taisyklemis atsakingas Prienq lop5elio-darZelio "Pasaka" direktorius arba jo igaliotas asmuo.

112. Taisykliq nuostatq laikymosi prieZi[r4 ir jose reglamentuotq nuostatq vykdymo kontrolg
vykdo duomenq apsaugos pareig[nas, kuris, ivertings Taisykliq taikymo praktik4, esant poreikiui,
inicij uoja Taisykl iq atnauj inimq.


