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DARBUOTOJU IR KLIENTU ASMENS DUOMENV TVARKYMO TAISYKLES

Darbuotojq ir klientq asmens duonrenq tvarl<ymo taisykles (toliau - Taisykles)

reglamentuoja darbuotojq ir klientll asmens duomenq rinkimo, naudojimo ir saugojimo

principus, nustato darbuotojq ir klientq asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones,

nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipaZinti su Darbuotojq/ klientq asmens duomenimis.

I SKYRIUS

s4voKos

Atsakingas asmuo - fizinis ar juridinis asmuo pagal paslaugq ar kit4 sutarti, i5skyrus darbo sutarti,

lmones paskirtas tvarkyti Darbuotojq/ klientq asmens duomenis;
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Kitos 5iose Taisyklese vartojamos s4vol<os yra suprantamos taip" kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos jstatyme ir kituose asmens duomenq tvarkym4

reglarnentuojandi uose teises aktuose. Pagri nd ines sqvokos yra 5 ios :

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenq subjektu, kurio

tapatybe yra Zinoma, arba gali bilti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais

duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui bDdingi fizinio, fiziologinio,

psichologinio, ekonominio, kulturinio ar socialinio pobudZio poZymiai.

Duomenq tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, uZra5ymas,

kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungirnas, keitimas (papildymas ar taisymas),

teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginds ir (ar) aritmetines operacijos, paie5ka, skleidimas,

naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmq rinkinys.

Treiiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo. i5skyrus duonrenq subjekt4, duomenq valdytoj4,

duomenq tvarkytoj4 ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo igalioti

tvarkyti duornenis.

II SKYRIUS

DARBUOTOJU IR KLIENTU ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

l. lmone, tvarkydama Darbuotojq/ klientq asmens duomenis, vadovaujasi Siais principais:

l.l. Darbuotojq/ klientLl asmens duomenis tvarko tik teisetiems ir 5iose Taisyklese apibreZtiems

tikslams pasiekti;

1.2. Darbuotojq/ klientq asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4ziningai ir teisetai, laikantis teises



aktq reikalavirnq;

1.3, fmone Darbuotojq/ klientq asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys nuolat bfltq

tiksl[s ir esant jq pasikeitimui nuolat atnaujinami;

l ,4. lmone atlieka Darbuotojq/ klientq asmens duomenq tvarkym4 tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga

Darbuotojq/ klientq asmens duomenq tvarkymo tikslams pasiekti;

1.5. Darbuoto.iq/ klientq asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg

britq galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir

tvarkomi;

1.6. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai.

III SKYRIUS

DARBUOTOJU IR KLIENTU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI

2. Klientq asmens duomenq tvarkymo iSsami informaci-ia pateikiama klientams atskirame sutikime.

3. Pagrindiniai tvarkomi asmens duomenys:

Klientq: asmens duomenys nera renkami.

Darbuotojq: vardas, pavarde, asmens kodas, atsiskaitomosios s4skaitos, asmeniniai paSto adresai,

gyvenamosios vietos adresas, Seimynine padetis, i5silavinimas, sodros duomenys, telefonas, darbo

uZmokestis, sveikatos informacija, nuotraukos pagal poreiki

4. Darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:

4.1. Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos;

4.2. lmones kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam vykdymui;

4.3. Tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo rnetu palaikyti;

4.4. Tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti;

4.5. Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojq vardai ir

pavardds, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos/asmens kodai, banko s4skaitq numeriai i kurias

yra vedamas darbo uZmokestis, gali buti papraSytas ir socialinio draudimo numeris ar tapatybes

korteles numeris.

4.6. lmones kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose (uZmokesdio skaidiavimo, atostogq

suteikimo ir kt.), tinkamo vykdymo tikslu yra tvarkoma informacija apie darbuotojq Seiminq padeti.

4.7. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu yra tvarkomi darbuotojq

gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai.

4.8. Tinkarnq darbo s4lygrl uZtikrinimo tikslu darbdavys su darbuotojo sutikirnu tvarko informacij4,

susijusi4 su darbuotojo sveikatos bDkle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir

galimybeijas vykdyti teises aktq nustatyta tvarka.

5. Darbuotojll asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek taiko, kiek yra reikalinga

nustatvtiems tikslarns pasiekti.



IV SKYRIUS

DARBUOTOJV IR KLIENTV ASMENS DUOMENIJ RINKIMAS IR TVARKYMAS

6. Klientq asmens duomenq tvarkvmo ir rinkimo i5sami informacija pateikiama klientams atskirame

sutikime.

7. Naujai priimto darbuotojo identifikavimo informacija, tokia kaip vardas, pavardd, asmens

kodas/girnimo data yra surenkami i5 darbuotojo pateikto asmens tapatybes dokumento.

8. Naujai priimto darbuotojo identifikavimo informacija, tokia kaip vardas, pavardd, asmens

kodas/gimimo data yra surenkami i5 darbuotojo pateikto asmens tapatybes dokumento.

9. Darbuotojq asmens duomenis turi teisg tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra bDtini funkcijq

vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra bt)tina atitinkamierns tikslams pasiekti.

10. Sioje Tvarkoje yra nustatyti darbuotojai (jq pareigybes) ir Atsakingi asmenys (atskiru

susitarimu)" kurie turi teisg tvarkyti darbuotojq asmens duomenis tvarkyti'

I l. Darbuotojq asmens duomenis turi teisg tvarkyti lmones direktorius, vyr. finansininkas,

administratorius, buhalteriai, vyr. dispederis, dispederis, inkasatorius'

12. Darbuotojq asmens duomenys yra saugomi: imoneje esandiuose kompiuteriuose, segtuvuose.

Visi duomenys yra apsaugoti nuo pa5aliniq asmenq prieigos'

13. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkyti darbuotojq asmens

duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis

susijusi4 infbrrnacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija bDtq

vieSa pagal galiojandiq istatyrnq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenq

paslaptj galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

14. Darbuotojq asmens duomenys, kurie yra atitinkarnq dol<umentq (sutaftys, isakymai, pra5ymai: ir

kt.) tekstuose, yra saugorni vadovaujantis Bendrqjq dol<untentq saugojimo terminq rodykleje,

patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojq ir

buvusiu darbuotojq asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga Sioje tvarkoje

numatytiems tikslams pasiekti. Atskirq darbuotojq asmens duomenq saugojimo terminus nustato

fmones vadovas.

V SKYRII]S

DUOMENU SUBJEKTO TEISES

15. fmone paskiria atsaking4 asmen!. kuris uZtikrina, kad darbuotojq ir klientq, kaip duomenq

subjektq, teises bDtq uztikrintos, tinkamai igyvendinamos ir visa informacija bDtq pateikiama

tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.

16. Darbuoto.jq ir klientq, kaip duornenq subjektq, teises ir.iq igyvendinimo priemones:

16.1. Zinoti apie savo asmens duomenq rinkim4. lrnone, rinkdama darbuotojo ar kliento asmens

duomenis, privalo informuoti Siuos asmenis, kokius asmens duomenis Darbuotojas/ klientas turi



pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali bnti teikiami ir

kokios asmens duomenq nepateikimo pasekmes, Supaprastinta informacija yra pateikiama

Darbuotojo/ kliento sutikimuose. Darbuotojas ir klientas turi teisg susipaZinti su savo asmens

duomenimis, reikalauti iStaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar nei5samius jo asmens

duomenis. Darbuotojas/ klientas taip pat gali nesutikti, kad bDtq tvarkomi tam tikri neprivalomijo

asmens duomenys.

16.2. SusipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas/ klientas turi teisg

kreiptis j fmong su pra5ymu pateikti informacij4 apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens duomenys

yra tvarkomi. Vienq kart4 per metus darbuotojui/klientui 5i informacija pateikiama nemokamai. Jeigu

Darbuotojas/ klientas kreipiasi daugiau nei vien4 kartq per metus del tokios informacijos pateikimo,

mokestis uZ Sios informacijos pateikimq negali virSyai tokios informacijos pateikimo s4naudq,

16.3. Reikalauti i$taisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenq

tvarkym4.

16.4. Nesutikti, kad b;tq tvarkomi asmens duomenys. Darbuotojas/klientas turi teisq nesutikti, kad

butq tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duonrenys. Toks nesutikimas gali bUti iSreik5tas

neuZpildant tam tikrq anketos ar kitq pildomq dokumentq skildiq, taip pat veliau pateikiant pra5ym4

del neprivalomai tvarkomLl asmens duomenq tvarkymo nutraukimo. lmone suteikia informacij4 ra5tu,

kokie asmens duomenys yra tvarkomi neprivalomai. fmone, gavusi pra5ymq nutraukti neprivalomai

tvarkomq asmens duomenq tvarl<ym4, nedelsiant nutraukia toki tvarkym4, nebent tai prie5tarauja

teises aktq reikalavimams ir apie tai infornruoja darbuotoj4/klient4.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENU SAUGUMO UZTIKRINIMO PRIEMONES

17. Prieigos teises prie asmens duomenq ir jgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami,

naikinami ir keidiami fmones vadovo isakymu.

1 8. f mone, saugodama asmens duomenis, !gyvendina ir uZtikrina tinkamas organizacines ir technines

priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,

atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

19. fmone u2tikrina tinkam4 dokumentq bei duomenq rinkmenq saugojim4, imasi priemoniq' kad

bltq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui,

atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui. Dokumentq kopijos, kuriose nurodomi

darbuotojq asmens duomenys, turi buti sunaikintos taip, kad Siq dokumentq nebltq galima atkurti ir

atpaLintijq turinio.

20. fmoneje su asmens duomenimis turi teisg susipaZinti tik tie asmenys, kurie buvo igalioti

susipaZinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra butina 5iose Taisyklese numatytiems

tikslams pasiekti.



2l . [mone u2tikrina patalpq, kuriose laikomi asmens duomenys, saugum4, tinkam4 technines irangos

iSdestym4 ir perLiir4, prie5gaisrines saugos taisyl<liq laikym4si, tinkam4 tinklo valdym4,

infolnaciniq sistemq prieZi[r4 bei kitq techniniq priemonirl, bfitinq asmens duomenq apsaugai

uZtikrinti, igyvendinim4.

22. lmone imasi priemoniq, kad b[tq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq

sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugodama

jai patiketus dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai.

23. Jei duomenis tvarkantis darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja idiegtq saugumo

priemoniq patikimumu, jis turi kreiptis j tiesiogin! savo vadov4, kad b[tq ivertintos turimos saugumo

priemones ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir fdiegimas.

24, Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu budu tvarko asmens duomenis arba i5

l<uriq kompiuteriq galima patekti ! vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys,

naudoja jiems priskinus slaptaZodZius. SlaptaZodZiai yra keidiami susidarius tam tikroms

aplinkybems (pvz.: pasikeitus darbuoto.iui, iSkilus isilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis

tapo Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

25. Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, ir prieinantis prie asmens duomenq gali Zinoti tik

savo slaptaZodi. SlaptaZodLiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik bfltinu atveju.

26. Nustadius asmens duomenq saugumo paZeidinrus, |mone imasi neatideliotinq priemoniq

uZkerlant keli4 neteisetam asmens duomenq tvarkymui'

27. Siq Taisyl<liq nesilaikymas atsiZvelgiant !paZeidimo sunkum4, kaijq nesilaike darbuotojas gali

brlti laikomas darbo pareigq paZeidimu, uZ kur! darbuotojams gali bUti taikoma atsakomybe, numatyta

Lietuvos Respublikos darbo kodekse'

VII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Sios Taisykles perZilrimos ir atnau.iinamos pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens

duomenq tvarkym4.

29. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Siomis Taisyl<lernis yra supaZindinami pasira5ytinai arba

elektroninemis priemonernis ir privalo laikytis jo.je nustatytq jpareigojimq bei atlikdami savo darbo

funkcijas vadovautis Siose Taisyklese nustatyais principais. Klientui papra5ius jiems yra suteikiama

galimybe susipaZinti su 5iomis Taisyklemis.

30. lmone turi teisg i5 dalies arba visiskai pakeisti Sias Taisykles, Su pakeitimais darbuotojai ir kiti

atsakingi asmenys yra supaZindinami pasira5y,tinai arba elektroninemis priemonemis.


