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PALANGOS SPORTO CENTRO D{ryggIOJU
ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO
POLITIKA IR JOS IGWENDI]\IMO T'YARKOS
A/N.q.3AS

I SKYRII.S
BENDROSIOS NUOSTATOS

1' Darbuotojq asmens duomenq.saugojimo politika
ir jos lgyvendinim. tvarkos aprasas
- Tvarkos aprasas) reglamentulju pirurg"r"p",n" c<:ntro
ltttiau - centro) darbuotojtl,
dirbandiq pagal darbo sutartis, ieises
aktuose itvi;trr,l ,Jiri,l
prin.ipus, kai darbuotojq
igyvendini-o
asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu
budu ,uri',t"nririore ,int<merro-se ir
-valdymo
bfidu vidaus administravimo tikslu (personalo
leuba; automatiniu
uui,iyrno, dokumentq
(rastvedybos),
materialiniq ir finansiniq i5tekliq valdymas
ir nauaojimo;.
(toliau

2 Tvarkos aprase naudojamos s4vokos t{p,lailrjos apibreZtos
Lietuvos Respublikos asmens
duomenq teisines apsaugos
istatyme (Toliau - ADTAI) ir kituose teises aktuose.
3' Tvarkos aprasas parengtas vldgv.aujantis ruropos
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES)
20161679 2016 m' balandZio zl a'
aafiziniq asmenq upJurgo, lvarkant asmens
duomenis, Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istaiyinu, ii.t,,uo, n.rpuurltos
civilinio kodeksu,
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu,
titais te-ises attais.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENII TVAR,KYMO
PRINCIP,AI
3' centras' tvarkydamas darbuotojq

3'l'
pasiekti;

asmens duomenis, vadovaujasi siais
pri,cipais:
darbuotojq asmens duomenis tvarko tik
teisatai ir sioje politikoje apibr,eZtiems

tiksiams

32' darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi.
tikslingai, s4Ziningai, laikantis teises aktq
reikalavimq;
33' darbuotojq asmens duomenis tvarko.taip, kacljie

b[tq tikslfis, esant jq pasrikeitimui nuoiat
atnaujinami; netikshis ar nei5samtis duomenys
istaisom,i, p,,pii,i,rnil;;t#mi
arba sustabdornas
jq tvarkymas;
34' darbuotojq asmens duomenys tvarkomi tik tc,kia
apinrtimi, kuri yra reikalinga darbuoto.jq
asmensduomenq tvarkymo tikslams pasiekti;
3'5' darbuotojq asmens duomenys saugomi
tokia forma,.kad duomenq subjektq tapatybg
br-rtt1
galima nustatyti ne ilgiau, negu to reilia
tieirs titri"*r,'ael k,riq sie duomenys rruvo
surinkri ir
tvarkomi.

III SKYRIUI;
DARBUOTOJV ASMENS DUOMENI/ TVAR:KYMO
TIKSLAI
4' Darbuotojq.asye-n1 duomenys yra tvarkomi virlaus
adnrinistravimo
4'l' centro kaip darbdavio funkcijq, nustatytq,"i,L aktuc,ss,

42. personalo valdymui;
43. turimq materialiniq ir fi nansiniq_istekriq
44. personalo dokumentq rengimui
apskaitos, pazymq, sudarymo ir

ki.);

4.5. dokumentq valdymui;

-

tikslaisr:

tintamam vykd,ymui;

vard;gmtri

iisakymq,

ilf;

ir,audoj imui;

sutar,5iq sudarymo, vykdymo

ir

4.7. tinkamoms darbo sqlygoms uZtikinti;
5' Centro personalo valdymo, dokumentq valdy.mo, materialiniq

ir finansiniq istekliq naudojim<;
tikslu tvarkomi 5i. darbuotojq ur*rn, duomenys: vardas,
pavardd, asmens kodas, Lietuvos
Respublikos piliedio paso arba asmens tapatybes
krrrteles
numeris,
iokumentrl isdavusi istaiga,
pilietybe, asmens socialinio draudimo 'numeris, banko
sqskaiios
rekvizitai,

i-ul

faktines
gyvenamosios vietos adresas, paraSas, telefono
rySio numeris, r:lektroninio fusto ,ror.ras, gyvenimo
ir veiklos aprasymas, Seimynine padetis, pareigos, duomenys
aprie priemim4 i darbq, perkelimq kitq
i
darbq (pareigas), atleidimq i5 pareigq,
apie issilavinimE ir kvalifikacij4, mokym4si,
atostogas,
darbo
uZmokesti, iSeitines i5mokas, kompensaiijas, paSalpas;,
dirbt4 darbo i"*q,-ri.tinimus ir nuobaudas,
veiklos vertinimq, ypatingi asmens duomenys,
susi:i ,u urr,rn, teistumu, sveikatos b[klq, kiti
duomenys' kuriuos pateikia pats asmuo ir t<uriuos
,*"ty,i ipareigoja istatymai ir (arba) kiti teises
aktai.

6' Darbo sutardiq

sudarymo, vykdymo

ir apskuritos tiksl;lis yra tvarkomi daubuotojq vardai ir
pavardes' gyvenamosios vietos adresai, gimimo
datos, banko sqs,kaiiq numeriai (dar:buotojui sutikus),
i kurias yra pervedamas darbo uZmokestis.

7' centro kaip darbdavio pareig-q, nustatytq teises ak;uose, tinkamo
vy.kdymo tiksltr yra
tvarkomi darbuotojq asmens kodai,. ?aktines
lyvenamosios, vietos adresai, informacija apie
darbuotojq Seiming

padeti, vaikq skaidiq ir kt.
su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojq
sutikimu yra tvarkomi
darbuotojq asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai
elekironinio pasto adresai.
9' Tinkamq darbo s4lygll uZtikrinimo bei darbq sauga tikslu
darbdavys tvarko informacijq,
susijusiQ su darbuotojo sveikatos blkle, kuri tiesiogi,,i
Juro itak4 darbu"t"j;;;;.;"'irr["r;", ,.
galimybei jas vykdyti teises aktq nustatyta tvarka.
l0' Darbuotojq asmens duomenys yra saugomi t,ik ta apirntimi
ir tiek laiko, l,riek yra reikalingi
nustatytiems tikslams pasiekti.
Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami
tik istatymq ir kitq teis,es aktq nustatytais
atvejais ir tvarka.

8' Komunikacijos

l1'

ry SKYRIUS
DARDUOTOJU ASMENS DUOMENU RINK]IMAS IR
TVARKYMAS
12' Naujai priimto darbuotojo vardas, pavarde, asnlens l<odas,
gimimo data yra surenkamiiS
darbuotojo pateikto asmens dokumento
tapatylres
lasmens
korteles arba paso, gimirno liudijimo).
13' Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos
adresas, atsiskaitornosios sEskaitos
numeris' socialinio draudimo numeris, asmeninis tek:fono
numeris ir elektronin.io pasto adresas
darbuotojui sutikus yra surenkami i5 darbuotojo jam pateikus
uzpildyti nrrtutytos fbrmos anketq ir
pateikq atitinkamq asmeniniq dokumentq originalq (vaikq
girnimo liudijimai, neigaliojo asmens
paZymejimas ir kt.).
14' Duomenys apie darbuotojo sveikatos blklg surenl,:ami
is sveikatos prrieZi[ros jstaigq
pateiktq pazymq, medicininiq knygeiiq, neigaliqiq
nelgaliqjq paZymeji*,t, urrrnq iki r g mettl
neigalumo lygio pairymq, asmenims nuo riimefu'darbin"gumo
lygio pazymq, is isvadq del darbo
pobiidZio ir s4lygq.
15' Darbuotojq asmens duomenis turi teisg tva:kyti tik tie
asmenys, kurierns jie yra btitini
funkcijq vykdymui, ir tik tuomet, kai taiyrabutina atitirkamiems
tit<stams pasiekti.
16' Siame Tvarkos aprase nustatyti atsakingi darbuotojeri, kurie
tuii teisg tv,arkyti ir ktrriuos
darbuotoiq asmens duomenis atitinkamas darbuotoji,
trri teisg tvarkyti.
17' Darbuotojq asmens duomenis tvarko Centrc, darbuotojas atsakingas
uZ personal4 tvarko
darbuotojo asmens duomenis, asmeninius el. pasto adresus,
asmeninius telefonq numerius ir kt.
vyriausiasis buhalteris tvarko darbuotojq ur*.n, kodus,
vardus ir pavardes, atsiskaiitomqiq sqskaitq
duomenis ir kt'Darbuotojq asmens duomenys, kurie yrri
atitinkz,-q dokr-entq lsutartys, isakymai,

-

prasymai ir kt') tekstuose, yra saugomi vadovaujarLtis
Bendr.qjq dokumentq saugojimo terrnintl
rodykleje' patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo
archy"valo, nurodl,tu ierminu. Kiti centro
dirbandiq ir
dirbusiq darbuotojq asmens duomenys saugomi
ne ilgiau nei tai reikalinga siame Tvarkos aprase
numatytiems tikslams pasiekti.

V SKYRIIIJS
ASMENS DUOMENU SUBJEKTO TEISES
l8' centras paskiria atsaking4 asmeni, kuris uxikrina, kad
darbuotojq, kaip duomenrp
subjekq' teises butq uZtikrintos, tinkamai
ir
visa
igyr.ncinumos
informacija bltq saugoma,
pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams priiiitinu
rcrmu.
19' centro darbuotojai, kaip duominq subjel.tai, turi
sias teises, itvirtintas ADTAJ:
l9'l' Zinoti lbiiti informuotas) apie savo asmens duomenq
tvarkym4. Dartrdavys, rinkdamas
darbuotojo asmens duomenis, privalo informuoti
dart,uo16.yq, kokius ur*"n, duomenis
darbuotojas
turi pateikti' kokiu tikslu atitinkami duomenys yra
renr<ami, i.un, ir kokiu titstu jie gali buti
teikiami
ir kokios
asmens duomenq nepateikimo pasekmes.
192' susipaZinti su savo asmens duomenimis ir
kaip

jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisg
keiptis i centro administracijos darbuotojq su prasymu pu,"it
i informacij4 apie tai, kokie ir koki,
tikslu jo asmens duomenys yratvarkomi.
193' reikalauti
.i5taisyti pastebetas klaidas, sunaikinti savo asmens duomenis arba
sustabdyti, iSskyru-s.saugojim4,
.uuo ur-"ns duomenq tvarkymc veiksmus,
kai duomenys tvarkor.r.ri
nesilaikant ADTAI ir kitq
istatymq nuostatq;
194' nesutikti, kad biitq tvarkomi jo asmens duomenys
Darbuotojas turi t,eisg nesutikti, kad
b[q tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens droro.ryr. T,oks
nesutikimas grali blti isreikstas
idarbinimo metu neuZpildant tam tiknt darbuotojo anl.etos ar kitq
pildomq dokumentq skildiq arba
pateikiant pranesimQ apie nesutikim4 del
asmens duomen, darbdaviui asmeniskai, pastu
ar
elektroniniq rysiq priemonemis. Jeigu d'uo*.nq
*bj.il;;;rriri.rrl,
i.ir,uout
pagristas,centras
privalo nedelsdamas neatlygintinai nutraukti
ur*.nr'duomenq tlarkymo veiksmus, isskyrus
istatyrnq
nustatytus atvejus, ir informuoti duomenq gavejus
tvarliym4 ii apie iai informuoja 6arbuotoj4.
l9'5' Tvarkos apraso l6 punkte nusta0rta centro clarbuotojq
teise igyvendinama, informacija apie jq
duomenq tvarkym4 (kas yra duomenq valdytojas,
kokiu dr.rr,,, t<ot<iu uuaii ir kurie asnneniniai
duomenys
tvarkomi ir kitapapildomainformaclja(kam iikokiais
tikslais teik:iami aarbroto.lo asimens duomenl,s;
kokius savo asmens duomenis duomenq subjektas
priva.Lo fateikti ir kokios yra duomenq
nepateikimo
pasekmes, apie duomenq subjekto teisg
susipazinti ,u ,uuo asrnens duomenimis ir
teisg
reikalauti
istaisyti neteisingus, nei5samius, netikslius savo
urrr.n, duomenis), kiek jos reikia, kad bfitq
uztikrintas teisingas asmens

*

duomenq tvarkymas nepaz:idZiant &ubuotojq
teisig pateikiama tokia forma.

kokia laeipesi i darMavi.
19'6' centro darbuotojai, siekdami
privalo direktoriui pateikti raSytini pra5ym4.

igyvendinti 2o.l-20.4 papunkdiuose rnurodytas teises,

VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENV SAUGUMO UZ,TIKRII{IMO
PRIEMON]OS
n'

Prieigos teises prie asmens duomenq ir
igaliojimai tvarkyti asmens duomenis
suteikiami, naikinami ir keidiami centro direktoriaus
isakymu.

2l'

centras, saugodamas asmens duomenis,

ig:rvendinzr ir uztikrina tinkamas organizacines
ir technines priemones, skirtas apsaugoti urrn.nr-'dromenims
nuo atsitiktinio

at neteiseto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo
bet kokio kito neteiseto tvarkymo.
19' centras uZtikrina tinkam4 dokumentq bei duornenq
rinkmenq ,uugo.li*4, imasi priemo,iq.

kad butq uzkirstas kelias atsitiktiniam
ar neteisetam asmens duomenq
atskleidimui' taip pat bet kokiam
sunaikinimui, pakeitimui,
kitam neteisetam tvarrymui.
D,:kumentq t opi;or, kuriose
nuroclomi
duomenvs,
siq aokumentqneb'tq garima
lfrl}:l?.,,ififfT.
atkurri

t,iiiloii'',#ffi:;l;:kad

ir

20' centre su darbuotojq asmens
duomenimis turri teisg strsipazinti
tik tie asnnenys, kurie buvo
i'
kai t,i
iiamr: rvarkos aprase

1ff,il#11?:H:Jffi,:'omenimi',

tik;;;;r,

ilil,,".

2l' centras

uztikrina patalpq, kuriose raikomi
asmens gy:r:r.I., saugumE,
tinkamq technines
irangos iSdestvmq ir perziir4,
ii.sguirri"er
,.rg"s
taisyHi,+ rrriy*iri-informaciniq
prieZiurq bei kitq techniniq
sistemq
p'i.ririq, btitinq
uztikrinti,
22' centras.imasi priemoniq,
igyvendinimq,
kad butq^r.rrdr"*enq,rpsaugai
,ztirr,,,.'telias aisitikiin;; u, ne,teisetam
duor'nenq sunaikinimui' purttiti-uil
asmens
atskleidimri, ,"ro'p", bet krkiam
saugodamas jam patiketus
kl;
neteisretam
tvarkymui,
dokumentus.bei duomen,lli,fi.n*as
tinkamai ir saugiai,

',fl#,H;:TIf
i::xl&iij,3T:d:Tff
iniciiuojamas papildomq pri.*on1il

ffiil',tm5ll*i:q-;';;;ffi
r:.:,,pa,ikimumu,
saugumo priemones
ir, jei reikia,

i.igi:i.u,

24' Darbuotojai ar

ir

i#;;#rrmos

kiti atsakingi urrn.nyr, t,iri.'"ramatiniu
b[du tvarko aismens duomenis
arba i5 kuriq komfiuteriq guii*u'poekti
i
duomenys' naudoja pagal
"i*iri"-i*ro sritis, kr;i";; yra sraugomi asmens
atitintcamJs

taisykies ,uturt.o'rraptai:odzius.
Slaptazo driiai yrakeidiami
menesius, ,uip pu suslda.ius
,"- ,it l*s ap,inkybems (pvz,:
itu.i.,,ui k;;;;tazodis tapo Zinomas
ffi:i5.1tn]]ffir',:iJ'i.fli}:'i'ii"'zi-o
25' Darbuotojo' dirbandio konkrediu
kompiuteriu, sraptaZodi gali
zinotitik tas darbuotojas.
kartq per menesipaskirtas atsakingas
e,smuJau-to-piurreriuose
asmens
esandir.l
periodiskai' ne rediau t<alp
tart4

d;;it

e'e'"i'fii"

o?,:*HifffiT

utkenan2Jk;,[T:il,il:;'#:H!}:fi:L'#fffii]xeidimus,

B

z8'

ArcrA#l ifJtr l I.,o r.,,

sis Tvarkos aprasas

XH[1l,Ti?#fiduiau

kaip tu'tq

ce,tras imasi neatideriotinqpriemonir.l

atnaujinamas (per:zi'rimas,
rengiamas naujias, keidiamas,
*uu purit.itu,iilir.. ui.tur^, i.rri.
."eramentuoja

p".rtr,

asmens

Darbuotojai su Siuo t'Tl"-t^^"o.ltu,
jo .pakeitinrais, papildymais supaZindinami
pasirasytinai arba
.naudojant informacines technoiogijas
privato 'taiivtis jame nustatytrr
ipareigojimq, o atlikdami ."";
tunkcijas vaJi,l"r,i, siir"
principais' sio Tvarkot uptuso
up.use nustatyiais
nrrJruitv-", utritu.rgiant paZeidimo
i
,rrk;;E
t,'i'a^ib*t"i;i-;;iiTi,i'Ju,.o-;l atsakomybe, gari buti laikomas
l#ofif,|H',1;flT:'*'il3 'z
numatyta Lietuvos
29'

-l;;;

ir

.ir"lil.,

