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KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINE MOKYKLA
DUOMENU APSAUGOS APRASAS
I BENDROSIOS NUOSTATOS
2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento
asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis

ir

Tarybos reglamentas (ES) 20161679 del fiziniq
ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95l46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (toliau
Reglamentas (ES) 2016i679). Reglamentas (ES) 20161679 yra tiesioginio taikymo Europos
Sqjungos teises aktas. 2017 m. geguZ6s 25 d. isigaliojo Europos S4fungos Parlamento priimtas
Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas (BDAR).

Duomenq apsaugos taisykles ir duomenq apsaugos pareiglno funkcijos Kupi5kio r. Alizavos
pagrindineje mokykloje (toliau - Mokykla) sudarytos remiantis Duomenq apsaugos reglamentu
(BDAR) (Siuo reglamentu nustatomos taisykles, susijusios su fiziniq asmentl apsauga tvarkant jq
asmens duomenis, ir taisykles, susijusios su laisvu asmens duomenq judejimu; Siuo reglamentu
saugomos fiziniq asmenq pagrindines teises ir laisves, visq pirma jq teise i asmens duomenq
apsaugq; laisvas asmens duomenq judejimas Sqjungoje n6ra nei ribojamas, nei draudZiamas del su
fiziniq asmenq apsauga tvarkant jq asmens duomenis susijusiq prieZasdiq.).

rr APRASE NAUDOJAMOS SAVOKOS
Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybg galima nustatyti i5
turimq duomenq. Jie skirstomi i tris kategorijas: vieSai prieinami duomenys, asmens duomenys ir
pastar4j4 kategorijq,
specialiosios kategorijos duomenys. Ypad atkreipiamas demesys
vadinamuosius j autrius duomenis.

i

Duomeng apsaugos taisyklOs- kuriomis vadovaujantis Mokykloje priZiflrimi ir tvarkomi asmens
duomenys.

Duomenq apsaugos tvarkymo ira5ai- juose pateikiama informacija apie visas duomenq
valdytojo (duomenq tvarkytojo) atliekamas asmens duomenq tvarkymo operacijas, kurioms
taikomas reikalavimas tvarkyti duomenq tvarkymo veiklos ira5us, pvz., apie idarbinimo proceso
metu renkamus asmens duomenis, apie darbuotojq asmens duomenq tvarkym4 darbo santykiq
kontekste, apie darbuotojq darbo vietos elektronines komunikacijos stebejim4, apie telefoniniq
pokalbiq ira5ym4, vaizdo stebejimq.

Duomenq subjekto sutikimas- bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiSkas
tinkamai informuoto duomenq subjekto valios i5rei5kimas pareiSkimu arba vienareik5miais
veiksmais kuriais jis sutinka, kad bfltq tvarkomi su juo susijg asmens duomenys;

t

Duomenrl gav6jas- fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agenttra ar kita istaiga, kuriai
atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne. Tadiau valdZios institucijos,
kurios pagal S4jungos arba valstybes nares teisg gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretq
tyrim4, nelaikomos duomenq gavejais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdZios institucijos laikosi
taikomq duomenq tvarkymo tikslus atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq;
Duomenq apsaugos pareigiinas- (DAP) - nauja pareiryb6, numatl4a Bendrajame duomenq apsaugos
reglamente (BDAR), kuris Lietuvoje ir kitose Europos Sqjungos valstybese nar€se pradetas taikyi 2018 m.
gegui€s 25 d.

Duomenq valdytojas- tvarko duomenq tvarkymo veiklos, uZ kuri4 jis atsako, ira5us. Nustato
duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenq tvarkymo tikslai ir priemones nustatyti
Sqjungos arba valstybes nares teises, duomenq valdyojas arba konkrettrs jo skyrimo kdterijai gali
bflti nustatyti Sqiungos arba valstybes nares teise;
Duomenq tvarkytojas- tvarko su visq kategorijq su duomenq tvarkymo veikla, lykdoma duomenq
valdytojo vardu, susijusius ira5us.

Privatumo politika- praktika, kuri yra taikoma tvarkant asmens duomenis; kuri pateikia mtsq
intemeto svetaineje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus.

III MOKYKLOS VADOVO

PAREIGOS

Remiantis BDAR Mokyklos vadovas:

1) isakymu

2)

skiria duomenq apsaugos pareig[n4 (toliau- Pareigtinas)
prane5imu informuoja Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4 apie Mokykloje paskirt4
asmeni, kuris vykdys Pareiglno funkcijas Mokykloje.

Prane5imas

turi biiti pasira5ltas vadovo ar jo igalioto

asmens

ir jame turi biiti

pateikta

Si

informacij a:

o

lmones, istaigos ar organizacijos, t. y. duomenq valdltojo ar duomenq tvaxkltojo, pavadinimas,
juridinio asmens kodas, kontaktiniai duomenys;

o
.
.

Informacija, ar DAP (Pareigtin4) paskyre duomenq valdytojas ar duomenq tvarkltojas;
DAP vardas ir pavarde;
DAP pareigos (ei yra paskiriamas duomenq valdltojo darbuotojas) arba juridinio asmens
pavadinimas (ei DAP yra kito juridinio asmens darbuotojas);

o
o
.
3)

DAP adresas;
DAP telefono rySio numeris;
DAP elektroninio pa5to adresas;

ji

tai VDI prane5imu:

raitu
(tiesiogiai atvykus i VDAI, atsiqsti pa5tu ar per pasiuntini); elektroniniu biidu: VDAI
elektroninio pa5to adresu ada@ada.lt (prisegant pasira5lt4 ra5tq) arba naudojantis VDAI
elektronine paslaugq sistema (toliau - EPS) (paspausti nuorod4 ,,UZsaklti paslaug4
intemetu" /go.php/lit/E-paslauqos) (Elektroniniu btidu pateikti dokumentai sudaromi taip, kad

Pasibaigus Pareigtino kadencijai ir

pakeitus kitu, informuoja apie
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VDAI galetq atpaZinti elektroninio dokumento format4 ir turin!, identifikuoti elektronini
ir dokumentus pateikusi asmeni).

paraS4

rv DUOMENU APSAUGOS TATSYKLES
Duomenq apsaugos taisykles sudarytos remiantis 2018-08-25 isigaliojusiu Bendruoju duomenq
apsaugos reglamentu. Kuriomis nusakomos moksleivir/tel.q/darbuotojq duomenq apsaugos
taisykles bei privatumo politikos/slapukq naudojimo, vaizdo duomenr.p/garso duomenq naudojimo
taisykl0s. (PRIEDAS Nr.1)

v DUOMENV

APSAUGOS TVARKYMO IRASAI

Remiantis 2018 metq birZelio 20 dienos rekomendacijomis, kurios skelbiamos oficialioje VDI
tinklalapyje, sudaryti duomenq apsaugos tvarkymo ira5ai (PRIEDAS Nr.2).
1. {ra5e pateikiama visa toliau nurody,ta informacija:

valdltojo ir, jei taikoma, bendro duomenq valdltojo, duomenq valdytojo atstovo ir
duomenq apsaugos pareigflno vardas bei pavarde (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;
b) duomenq tvarkymo tikslai;
c) duomenq subj ektq kategorijq ir asmens duomenq kategorijq apra5ymas;
a) duomenq

d) duomenq gavejq, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, iskaitant duomenq gavejus
trediosiose valstybese ar tarptautines organizacijas, kategorijos;
e) kai taikoma, asmens duomenq perdavimai

itredi4jq valstybg arba tarptautinei organizacijai,
iskaitant tos trediosios valstybes arba tarptautines organizacijos pavadinimq, ir 49 straipsnio 1 dalies
antroje pastraipoje nurodltais duomenq perdavimq atvejais tinkamq apsaugos priemoniq
dokumentai;

f) kai imanoma, numatomi ivairiq kategorijq duomenq iStrynimo terminai;
g) kai imanoma, bendras 32 straipsnio 1 dalyje nurodyq techniniq ir organizaciniq saugumo
priemoniq apra5ymas.
2. VDAI apie asmens duomenq saugumo paZeidim4 (toliau - PaZeidimas) privalo praneSti visi
duomenq valdyojai pateikdami prane5im4 apie asmens duomenrl saugumo paZeidim4 (toliau Praneiimas), i5skyrus, kai tiketina, kad toks PaZeidimas nekels pavojaus asmenq teisems ir
laisv€ms. Kai del PaZeidimo pobudZio ir rizikos rimtumo kyla didele gresme fiziniq asmenq teis€ms
ir laisvdms, duomenq valdytojas apie Pa:Zeidim4 privalo prane5ti ir duomenq subjektui
(vadovaujantis: 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 20161679
del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir
kuriuo panaikinama Direkryva 95/46lEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (toliau BDAR) 33 ir 34 straipsniais).
Duomenq tvarkymo veiklos iraiai turi

b ti tvarkomi rditu, iskaitant

Pastebetina. kad BDAR nenumato prievoles duomenu
duomenu tvarkymo veikl os ira5u skelbti vieSai.
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elehronine forma.

valdltoiui

ir

(ar) duomenu tvarktoiui

Duomenq valdytojas ar duomenq tvarky.tojas ir, jei taikoma, duomenq valdytojo arba duomenq
tvarkltojo atstovas turi pateikti lraSus Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai, gavgjos praSym4,
pavyzdZiui, prieZiiiros institucijai atliekant prevencini tyrim4 ir (ar) tikinim4, nagrin6jant duomenq
subjekto praSymq.

Kai pasikeidia asmens duomenq tvarkymo veiksmai ar kita informacija, susijusi su

asmens

duomenq tvarkymu, duomenq tvarkymo veiklos ira5uose esanti informacija turi btiti atnauj inama.

Duomenq valdytojas (duomenq tvarkytojas) turi uZtikinti duomenq tvarkymo veiklos ira3q
pakeitimq atsekamum4 (kas, kada buvo duomenq apsaugos pareig[nas, kada ir kokie buvo daryti
pakeitimai I t. r.).

VI DUOMENU APSAUGOS PAREIGIINO PAREIGYBE IR FUNKCIJOS

.
o

Pareigtnu dirba asmuo skirtas Mokyklos direktoriaus isakymu.

.

Pareigtinu negali

.
o
o
o
.
.

Pareigiinas
konfl ikto.

gali eiti kitas pareigas, tadiau tik tiek, kiek jos nesukelia

interesq

biiti skiriami

sekantys asmenys: bendroviq direktoriai,
operacijq, finansq, Zmogi5kqjq iStekliq, marketingo arba IT vadovai.
Pareigiinas ir jo darbuotojai kadencijos metu ir jai pasibaigus isipareigoja
saugoti su bet kuria konfidencialia informacija susijusi4 profesing paslapti,
kuriq jie suZinojo eidami savo tarnybines pareigas.
Pareig[no kadencija skiriama 2 mokslo metams.

Pareigiinas turi turdti visiSk4 autonomijq ir nepriklausomum4, b[tin4 savo
funkcij oms tinkamai atlikti.
Pareigiinas per 30 d. d. reaguoja i gaut4 duomenq apsaugos paZeidimo praneSim4, gavgs
informacijq apie tai tiesiogiai, telefonu ar elektroniniu paStu, kuris skelbiamas vieSai mokyklos
elektronin€je svetaineje, po mokyklos vadovo kontaktais.
Pareigiinas gavgs prane5im4 pildo duomenq tvarkymo lraSus (pagal VDI rekomendacijas, 2018
birZelio 20 d.).
Kiekvienas duomenq tvarkytojas ir, jei taikoma, duomenq tvarkltojo atstovas tvarko su visq
kategorijq su duomenq tvarkymo veikla, vykdoma duomenq valdyojo vardu, susijusius ira5us,
kuriuose nurodoma (nurodyti ira5ai tvarkomi ra5tu, iskaitant elektronine forma): duomenq
warkytojo ar duomenq tvarkytojq ir kiekvieno duomenq valdytojo, kurio vardu veikia duomenq
tvarkltojas, taip pat, jei taikoma, duomenq valdyojo ar duomenq tvarkltojo atstovo ir duomenq
apsaugos pareig[no vardas bei pavarde (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys; kiekvieno
duomenq valdytojo vardu atliekamo duomenq tvarkymo kategorijos; kai taikoma, asmenq
duomenq perdavimai i trediqj4 valstybE arba tarptautinei organizacijai, be kita ko, nurodant t4
trediqj4 valstybg arba tarptauting organizacijq, ir,49 straipsnio dalies antroje pastraipoje
nurodytq duomenq perdavimq atveju, tinkamq apsaugos priemoniq dokumentai; kai imanoma.
organizaciniq saugumo priemoniq
bendras 32 straipsnio 1 dalyje nurodyq techniniq

I

ir

apraSymas.

o

Duomenrl valdytojas ar duomenq tvarkytojas ir, jei taikoma, duomenq valdytojo arba
duomenq tvarkltojo atstovas pateikia ira54 prieZilros institucijai, gavg praSym4.
4

a

nurodltos prievoles netaikomos imonei arba organizacijai (Zr. duomenq tvarkymo iraiai),
kurioje dirba maZiau kaip 250 darbuotojq, i5skyrus atvejus, kai del jos rykdomo duomenq
tvarkymo gali kilti pavojus duomenq subjektq teisems ir laisvems, duomenq tvarkymas nera
nereguliarus arba duomenq tvarkymas apima specialiq kategorijq asmens duomenis, kaip
nurodya 9 straipsnio 1 dalyje, arba tvarkomi asmens duomenys apie apkaltinamuosius
nuosprendZius ir nusikalstamas veikas, kaip nurodyta 10 straipsnyje.

BDAR 39 straipsnio I dalyje nustatlta, kad DAP atlieka bent

o
o

o
o
r

Sias uZduotis:

Informuoja duomenq valdytoiQ arba duomenq tvarkytoi4 ir duomenis tvarkandius darbuotojus
apie jq prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sqjungos arba valstybes nares duomenq
apsaugos nuostatas ir konsultuojajuos Siais klausimais.
Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitq Europos Sqjungos arba nacionaliniq duomenq apsaugos
nuostatq ir duomenq valdyojo arba duomenq tvarkytojo politikos asmens duomenq apsaugos
srityje, iskaitant pareigq pavedim4, duomenq tvarkymo operacijose dalyvaujandiq darbuotojq
informuotumo didinim4 bei mokym4 ir susijusius auditus.
Papra5ius konsultuoja del poveikio duomenq apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikim4 pagal
BDAR 35 straipsni;
Bendradarbiauja su prieZiiiros institucija, t. y. Valstybine duomenq apsaugos inspekcija.
Atlieka kontaktinio asmens funkcijas prieZitros institucijai kreipiantis su duomenq tvarkymu
susijusiais klausimais, iskaitant BDAR 36 straipsnyje nurody.tas iSankstines konsultacijas, ir
prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

VII PRJVATUMO POLITIKA
Sudaryta Mokyklos direktoriaus isakymu paskirto duomenq apsaugos pareigtino
skelbiama Mokyklos intemetinej e svetaineje.

ir

oficialiai

vrrr DUoMENU TVARKYTOJU S.{RASAS
Sudarytas Mokyklos direktoriaus isakymu paskirto duomenq apsaugos pareiglno
Mokyklos direktoriaus isakymu. (PRIEDAS Nr.3)

ir

pawirtintas

IXASMENS DUOMENU TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS
Asmens duomenys Mokykloje tvarkomi Siais tikslais

ir kiti identifikaciniai kodai, socialinio draudimo numeriai,
kontaktiniai duomenys, duomenys apie Seimyning padeti ir nepilnamedius vaikus - darbo sutarties
sudarymui ir vykdymui, darbuotojq bylos sudarymui, atlyginimo ir kitq darbuotojams priklausandiq
i5mokq, mokestiniq prievoliq ir mokestiniq lengvatq apskaidiavimui, atostogq ir ,,mamadieniq"/
"tevadieniq" suteikimui bei kitais apskaitos Mokykloje tikslais, duomenq valstybes institucijoms
apie darbuotojus, jq darbo uZmokesti, uZ juos sumoketus mokesdius pateikimo tikslais ir kitais
1. Darbuotojq vardai, pavardes, asmens

tinkamo darbdavio pareigq vykdymo tikslais.
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2. Duomenys ir dokumentai apie i5silavinim4, sveikatos btrklg - kiek tai reikalinga darbo sutardiai
su darbuotojams sudaryti ir vykdyti, ir tinkamoms darbo s4lygoms darbuotojui sudaryti ir darbo
funkcijoms vykdyi.
3. Darbuotojq banko s4skaitos Nr.
pervesti.

- kiek reikalinga atlyginimui

ir kitoms iSmokoms darbuotojams

- kiek bfltina, kad Bendrove galetq
uZtikrinti specialias darbuotojq teises, susijusias su priklausymu profesinei s4jungai.
5. Darbuotojq kontaktiniai duomenys - tinkamam komunikavimui, darbuotojui esant ne darbo
vietoje, palaikyti.
6. Klientq fiziniq asmenq duomenys, asmens ar identifikacijos kodai, kontaktiniai duomenys
(gyvenamosios vietos adresai, telefono numeriai ir elektroninio paSto adresai) - kaupiami, tvarkomi
ir naudojami uZsakymams, sutartims su klientais, prekiq pristatymui, s4skaitoms ir kitiems
tiesiogiai su paslaugq teikimu klientams susijusiems tikslams, taip pat siekiant sukaupti duomenis
apie klientq uZsakymus ir klientq poreikius.
7. Duomenq rinkimo ir kaupimo tvarka:
a) Duomenys apie darbuotojus renkami su darbuotojq sutikimu i5 darbuotojq pateiktq duomenq ir
dokumentq irlar valstybes ar savivaldybes institucijq.
b) Duomenys apie klientus renkami su klientq sutikimu gaunant duomenis i5 klientq ir surenkant
4. Darbuotojq priklausymo profesinei sqjungai duomenys

vie5ai prieinamus duomenis.
Surinkti darbuotojq ir klientq duomenys ar jq dalis suvedami i
kiek
tai reikalinga bendroves apskaitos tikslams igyvendinti.
d) Asmens duomenys Mokykloje saugomi ne ilgiau nei reikalauja duomenq tvarkymo tikslai ir
i5trinami, kai nebera reikalingi. Kas 5 metus surinkti ir kaupiami duomenys yra papildomai
perZilrimi
teises aktais nenumatyti privalomai saugoti teises aktuose
nereikalingi
yra
iStrinami.
nustatytais terminais duomenys
e) Asmens duomenys gali bfti archyvuojami, kai teises aktai numato dokumentq, kuriuose
numatyti asmens duomenys, saugojimo terminus, imantis priemoniq, kad asmens duomenys
b[tq apsaugoti ir uZtikrintas jq konfidencialumas.
Siekdama Siame skyriuje nurodyq tikslq, Mokykla vadovaujasi Siais principais:
a) B[tinumas Mokykla renka, kaupia ir naudoja asmens duomenis tik tiek, kiek nei5vengiamai
b[tina Siame skyriuje nurodyiems tikslams pasiekti.
b) Tikslingumas - duomenys renkami nustatytam, ai5kiam ir konkrediam tikslui, yra adekvat[s tam
tikslui pasiekti ir nera toliau tvarkomi irlar saugomi btdu, neatitinkandiu Sioje Apra5e nurodytq
tikslq.
c) Skaidrumas - Mokykloje duomenys renkami tik teisetais ir sqZiningais b[dais.
d) Proporcingumas - asmens duomenys, kurie gaunami siekiant Siame skyriuje nustatytq tikslq, yra
susijg ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu.
e) Tikslumas bet kokie duomenys, susijg su darbuotojo kontrole, yra tiksl[s, jei reikia nuolat
atnaujinami. Netikslts duomenys turi blti i5taisomi arba i5trinami.
f) Saugumas Mokykloje yra idiegtos atitinkamos technines fu organizacines priemonds, siekiant
uZtikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duomenys b[tq saugls, konfidencialls ir apsaugoti nuo
i5orinio ki5imosi ir jq naudojimo be leidimo.
8. Asmenys apie kuriuos asmens duomenys renkami, kaupiami, saugomi irlar naudojami (toliau
Duomenq subjektai) turi teisg:
Gauti informacijq, kokie jq duomenys ir kokiu tikslu renkami ir tvarkomi, i5 kokiq Saltiniq jie
gauti, jei Saltinius imanoma identifikuoti. Vien4 kart4 per metus duomenys asmeniui teikiami
nemokamai, jei pra5omq duomenq apimtis nevirSija tvarkomq duomenq suvestinds apimties
pateikimo. DaZnesni pra5ymai ar jei pra5omq duomenq apimtis virlija tvarkomq duomenq

c)

ir

ir

-

-

-

-

o
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suvestines apimti, teikiami, sumokejus tokiq duomenq parengimo ir pateikimo administracines
i5laidas.
Teikti pra5ymus iStaislti netikslius, pakeisti, sunaikinti duomenis. I5taisius, pakeitus, sunaikinus
duomenis pagal Duomenq subjektq praSym4, Duomenq subjektai informuojami apie duomenq
iStaispn4, pakeitim4 ar sunaikinim4.
Ra5tu ar el. paStu, sudarandiu galimybg identifikuoti siunteiE, at3aukti savo sutikim4 leisti rinkti,
kaupti asmens duomenis. Sutikimo atSaukimas neturi ftakos iki sutikimo atSaukimo teisetai
surinkq duomenq tvarkymui.
9. Duomenq apsauga:
DraudZiama perduoti Mokyklos turimus asmens duomenis tretiesiems asmenims, jei toks
duomenq pateikimas nera numatytas teises aktuose ar valstybes ar savivaldybes institucijq
nurodymuose, i5skyrus atvejus, kai:
1) Duomenq subjektas yra i5rei5kgs sutikimq tokiq duomenq perdavimui;
2) duomenq perdavimas btitinas duomenq subjekto ir Mokyklos susitarimams irykdfti;
3) jei bttina i5reikalauti./priteisti susidariusius isiskolinimus id Duomenq subjekto;
4) arba jei duomenq perdavimas yra neatideliotinai biitinas ir negalima gauti Duomenq subjekto
sutikimo.
UZ duomentl tvarkym4, kontrolg, apsaug4 atsako Mokyklos duomenq apsaugos pareig[nas,
kurio funkcijas vykdo mokytoja Daiva Micitiniene (DAP kadencij a2 metai).
Bendroves duomenq apsaugos pareig[nas ir visi Mokyklos darbuotojai, paskirti direktoriaus
isalTmu tvarkyti asmens duomenis ar del savo vykdomq darbo funkcijq tvarkantys asmens
duomenis, turi laikyis konfidencialumo principo ir laikyi paslaptyje bet koki4 su asmens
duomenimis susijusiq informacij4, su kuria jie susipzriino vykdydami savo pareigas, nebent
tokia informacija b[tq vieSa pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga
saugoti asmens duomenq paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus
darbo ar sutartiniams santykiams.
visi darbuotojai, dirbantys su darbuotojq
Mokyklos duomenq apsaugos pareigtnas
duomenimis, turi imtis priemoniq, kad bltq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisehm asmens
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam
tvarkymui ar naudojimui, saugodami dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai
bei vengiant nereikalingq kopijq darymo. Jei darbuotojas abejoja idiegtq saugumo priemoniq
patikimumu, jis turi keiptis ! Mokyklos duomenq apsaugos pareigiinq, o Mokyklos duomenq
apsaugos pareig0nas - i vadov4, kad biitq ivertintos turimos saugumo priemones ir, jei reikia,
inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.
UZ kompiuteriq prieZiurq atsakingas darbuotojas privalo uZtikinti, kad asmens duomenq
antivirusines programos
rinkmenos nebttq ,,matomos" (shared) i5 kitq kompiuteriq,
atnaujinamos ne rediau kaip kart4 per savaitg.
Ne rediau kaip kart4 per menesi atsakingas uZ kompiuteriq prieZiur4 darbuotojas daro
kompiuteriuose esandiq duomenq rinkmenq kopijas.
10. Steb6senos ir kontrolds darbo vietoje tikslai:
Apsaugoti konfidencialius Mokyklos duomenis nuo atskleidimo tretiesiems asmenims.
darbuotojq asmens duomenis nuo neteiseto perdavimo
Apsaugoti Mokyklos klientq
tretiesiems asmenims.
Apsaugoti Mokyklos informacines sistemas nuo isilauZimq, duomenq vagysdiq, virusq,
pavojingq interneto puslapiq, kenkeji5kq programrl, autoriq teisiq paieidimo per Mokyklos
irang4 ir intemeto prieigq.
Apsaugoti Mokyklos turt4 ir uZtikinti asmenq saugum4 Mokyklos patalpose ar teritorijoje.
Apsaugoti Mokyklos turtinius interesus ir uZtikinti darbo pareigq laikym4si.

o

o
.

o

o

r

ir

o

o

o
.
.

ir

.

.
r

7

11. Siuo apra5u darbuotojai informuojami apie Mokyklos teises
ApraSe nurodyq tikslq pasiekimq.

ir

galimus veiksmus, uZtik nant

X BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

ir

atnaujinamas, esant poreikiui arba pasikeitus teises aktams, kurie
reglamentuoja Sios srities teisinius santykius. Mokyklos darbuotojai su Sia tvarka supaZindinami
pasira5linai arba elektroninemis priemonemis ir isipareigoja jos laikltis.

Sis apra5as perZiiirimas

PARENGTA
Kupi Skio

pagrindines mokyklos DAP
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