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ASMENS DUOMENP TV,z\RKYMO TAISYKLES

I SKYRf,US
BENDROSIOS I{UOSTATOS

1. Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Ziogelis" asmens duomenq tvarkymo taisykliq (toliau -
Taisykles) tikslas - reglamentuoti asmens duomerrq tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat
pagrindines asmens duomenq tvarkymo, duomenq subjekto teisiq igyvendinimo ir duomenq
apsaugos technines bei organizacines priemones Klaipedos lop5elyje-darlelyje ,,Ziogelis" (toliau -
fstaiga).

2. {staigoje asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu;
2.2. Lietwos Respublikos Svietimo istatymu;
2.3. Liefwos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu;
2.4. 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 20161679

del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir
kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB (toliau Reglamentas (ES) 20161679) ir jo
igyvendinamieji teises aktai.

2.5. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
2.6. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;
2.7 . Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
2.8. Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodeksu;
2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2017 m. balandZio 5 d. nutarimas Nr. 254 ,,De,

valstybes ir savivaldybiq istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo".
2.10. Bendraisiais reikalavimais organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo

priemondms, patvirtintais Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m.
lapkridio 12 d. isakymu Nr. lT-71(1 .12) ,,Del Benclrqjq reikalavimq organizacinems ir techninems
asmens duomenq saugumo priemonems patvirtinimo" (toliau Bendrieji reikalavimai
organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems);

2.1 1. Siomis Taisyklemis.
2.12. D okumentq tvarkymo ir apskaito s tai sykl emi s.

3. Taisyklese vartojamos s4vokos:
3.1. Asmens duomenys - bet kokia inLformacija 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 nustatlti, 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 fizinds, fiziologines,
genetines, psichines, ekonomines, kulturines ar socialines tapatybes poZymius;

3.2. Duomenq valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar
kita istaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai
tokio duomentl tvarkymo tikslai ir priemones nustatyti Sqjungos arba valstybes nares teises,

duomenq valdytojas arba konkret[s jo skyrimo kriterijai gali brlti nustatyti Sqjungos arba valstybes
nares teise;

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

3.4. Duomenq gav6jas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentDra ar kita
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istaiga, kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne. Tadiau valdZios
institucijos, kurios pagzl S4jungos arba valstybes nares teisg gali gauti asmens duomenis
vykdydamos konkretq t'gritn4, nelaikomos duomenq gavejais; tvarlydairos tuos duomenis, tos
valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq tvarkymo tikslus atitinkandiq duomenq apsaugos
taisykliq;

3.5. Duomenq tl'arkymas - bet
priemonemis su asmens cluomenimis ar asmen
seka, kaip antai rinkimas, ira5ymas, rtiiavimas,
i5gava, susipaZinimas, rLaudojimas, atskleidim
galimybg jais naudotis,.rlaip pat sugretinimas ar r;ujungimas su kitais duomenimis, apribojimas,
iStrynimas arba sunaikinirnas;

4. Kitos Taisyklese vartojamos s

istatyme ir Reglamente (F)S) 20161679 varroj
5' Asmens duontenys tvarkomi neautomatiniu bfldu susistemintose rinkmenose ir (arba1

automatiniu btdu.

II SKYRIUS
AI;MENS DUOMENV TVARKYMO PRINCIPAI

6' [staiga, tvarkydrlma darbuotojq asmens duomenis, vadovaujasi Siais principais:
6.I. asmens duornenis tvarko teisetai, s4ziningai, skaidriu budu ir Sioje politikoje

apibreZtiems tikslams pasiekti;
6.2' asmens duomenir; tvarko tikslingai, nustatytais, ai5kiai apibreZtais bei teisetais tikslais,

ir toliau netvarkomi su tair; tilkslais nesuderinamu b[du;
6.3. asmens duome:nit; tvarko taip, kad jie butq tiksl[s, prireikus atnaujinami; imamasi visq

pagristq priemoniq uZtikrinti., kad asmens duomenys, kurie nera tikslus, atsiZvelgiant ijq tvarkymo
tikslus, bDtq nedelsiant istaisomi, istrinami arba sustabdomas jq tvarkymas;

6.4. asmens duomenirs tvarko tik tokia apimtimi, kuri y'ra reikalinga darbuotojq asmens
duomenq tvarkymo tikslanns pasiekti;

6.5. asmens duomtlnis saugo tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg b[tq galima
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenyr buuo surinkti ir tvarkomi;

6.6. asmens duomenis tvarko tokiu budu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines
priemones bDtq uZtikrintar; tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug4 nuo duomenq
tvarkymo be leidimo arba nel;eiseto duomenq tvarkymo ir nuo netydinio pruru-di-o, sunaikinimo ar
sugadinimo.

III SKYRIUS
AISMTENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI

7. Asmens duomenyr; fstaigoje tvarkomi Siais tikslais:
7.1. pretendentq j [srtaigos darbuotojus asmens duomenys (Lietuvos Respublikos piliedio

paso arba asmens tapatybt)s lkorteles numeris, iSdavimo data, galiojimo data, dokument4 iSdavusi
istaiga, dokumentq registracijos data ir numeris, asmens vardas- (vardai), pavarde (pavardes),
asmens kodas, gimimo datil pilietybe, tautybd, para5as, gyvenamosios vietos adiesas, tele^fono rysio
numeris, elektroninio pa5to adresas, nuotrauka, gyvenimo ir veiklos apraSymas, duomenys apiekvalifikacij4, duomenys, susijg su mens

avimu politini kurias pretenduojama; apieinformacija ir apdovanojimus; upi.
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konkurso (atrankos) organizavimo, vidaus
arkymo) tikslu;
asmens duomenys (Lietuvos Respublikos piliedio

davimo data, galiojimo data, dokumenta iSdavusi
asmens vardas (vardai), pavarde (pavardes); asmens

mu politiniq partrjq veikloje, dalyvavimE
rjos data ir numeris, i5eitines i5mokos,

atleidimu i5 pareigq uZ pareigq
atleidimo iS pareigq dien metai,
darbo su konfidencialia eidimo,

metai, informacija bei kiti asmens duomenys,
fstaig4 ipareigoja istatymai ir kiti teises akrai)

tvarkomi vidaus administraLvirno (personalo valdymo, raStvedybos wllymo, materialiniU f. nr*riJ;
iStekliq naudojimo, archyvawirno) tikslais;

7'3. fstaiga gali tvark'yti tik tuos kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus,
asmens duomenis, kurie susijg su Sio asmens kvalifikacija, profesiniais gebJjimais ir dalykinemis
savybemis, i5skyrus istatyrnuo se nurodytus atvej us ;

7.4' [staiga gali rinkti kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus, asmens
duomenis, susijusius 

-su 
kvalifikacija, profesiniais glbeiimais ii Oatytinemis savybemis, iS buvusio

darbdavio pries tai informavgs kandidatq;
7.5. asmens duornenys fstaigoje renkami tik teises aktq nustaty.ta tvarka, juos gaunant

tiesiogiai i5 duomenq subjektro;
7.6' asmens duom,enys tretiesiems asmenims teikiami tik istatymq ir kitq teises aktq nustatSrtais

atvejais ir tvarka:
7.6.1. asmenq, pateikusiq fstaigai skund4, pra5ym4 ar praneSim4, asmens duomenys skundo,

prasymo ar prane5imo rragrinejimo tikslu - jruidiniams ir fiziniams asmenims, lui Siuose
dokumentuose yra asmens duomenq - juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami tik su darbuotoio
sutikimu;

7.6.2. [stzigos darbuotojq asmens duomenys: socialinio draudimo mokesdio administravimo
tikslu - Valstybinio socialirLio draudimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos,
mokesdiq administravimo tikslu - Valstybinei mokesdiq inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansq
ministerijos, darbo uZmokesdio administravimo tikslu - Klaipedos miesto savivaldyber ud-inirtrucijai;

7.6'3. l<ttiems tretiesir3ms asmenims, kuriems asmens duomenis teikti fstaig4 ipareigoja
istatymai ar kiti teises aktai.

IV SKYRIUS
ASIyIE}NS DUOMENV VALDYTOJO PAREIGOS

:. _.8. {staigoje tvarJkornq asmens duomenq valdyojas yra Klaipedos lopSelis-darZelis
,,Ziogelis",juridinio asmens kodas 190432690, adresas Kauno g.27,91159 Klaipeda, kuris:

8.1' uZtikdna iluomenq subjekto teisiq igyvendinimq ir vykdo Bendruosiuose
reikalavimuose organizacitrdms ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems ir kituose
teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq rvarkym4, nustatytas asmens duomenq
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valdytojo pareigas;
8.2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uZ asmens duomenq tvarkym4 fstaigoje;
8.3. rengia asmens duomenq apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuojaneius ieises aktus, ne

rediau kaip kart4 per penl,lerius metus perZiflri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;
8.4. organizuoja darbuotojq, atsakingq uL. asmens duomenq tvarkym4, mokym4 ir

kvalifikacijos tobulinim4 asmens duomenq teisines apsaugos srityje.

V SKYRIUS
SPECIALIE.JI ASMENS DUOMENU TVARKYMO REIKALAVIMAI

9. fstaiga igyverrdina Taisyklese nurodytas organrzacines ir technines asmens duomenq
saugumo priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo,tauip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

10. Duomenq subjektas apie pasikeitusius jo asmens duomenis turi ra5tu informuoti
fstaig4. Remiantis duornenq subjekto ra5ytiniu prane5imu, esantys duomenys patikslinami.
Pranesimas apie pasikeitusius asmens duomenis dedamas i asmens byl4.

11. Keidiantis asmens duomenis (dokumentus, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq
kopijas) tvarkantiems [staigos darbuotojams, asmens duomenys (dokumentai, kuriuos. yru ur-.n,
duomenys, ar jq kopijos) perduodami naujai priimtiems ir asmens duomenis tvarkyti paskirtiems
darbuotojams.

12. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos)
saugomi tam skirtose patalpose. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys,
ar jq kopijos) negali bDrti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teises
asmenys nekliudomai galdtq su jais susipaZinti.

13. Asmens duomenq (dokumentq, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq koptj,+)
saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Klaipedos lopSelio -darLelio ,,Ziogelis" patvirtintu
dokumentacijos planu. A.sntens duomenys (dokumentai, kuriuose yru asmens duomenys, ar jq
kopijos) saugomi ne ilgizru, negu to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys
(dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) nereikalingi jq tvarkymo tikslams,
darbuotojai, atsakingi uZ asmens duomenq tvarkym4, juos perduoda darbuotojui (nurodyti
pareigas), kuris fstaigoje atsakingas uL dokumentq naikinim4 ir asmens duomenys (dokumentai,
kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) sunaikinami.

14. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ir jq kopijos turi b[ti sunaikinti taip, kad
jq nebltq galima atkurti it atpaZintiturinio.

15. Kompiuteriuose, kuriuose yra saugomi asmens duomenys, turi b[ti naudojama ekrano
uZsklanda su slaptaZodZiu. Darbuotojai prieigos prie asmens duomenq slaptalodLiais turi naudotis
asmeniSkai ir neatskleisti 'iu tretiesiems asmenims.

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, TVARKANTIEMS ASMENS DUOMENIS

16. Prieiga prie a.smens duomenq gali blti suteikta tik tiems darbuotojams, kurie atsakingi
uZ asmens duomenq tvarkym4 arba, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jq funkcijoms vykdyti.

17. Su asmens duornenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojams
yra suteiktos teises.

18. Darbuotojai, ttvarkantys duomenq subjektq asmens duomenis, privalo:
18.1. laikytis palgrindiniq asmens duomenq tvarkymo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq

Asmens duomenq teisines apsaugos istatyme, Reglamentas (ES) 20161679, Taisyklese ir kituose
teises aktuose;

18.2. laikyis konfrdencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens
duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo funkcijas, nebent tokia
informacija biitrl vieSa pagal galiojandiq teises aktq reikalavimus (pareiga saugoti asmens duomenq
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paslapti galioja ir pasibaigus darbo santykiams fstaigoje);
18.3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryi s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su

asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas tvarkyti asmens duomenis;
18.4. nedelsiant prane5ti {staigos darbuotojui, vykdandiam asmens duomenq teisines

apsaugos reikalavimq laikymosi fstaigoje kontroles funkcijas, apie bet koki4 ltartin4 situacij4, kuri
gali kelti gresmg fstaigoje tvarkomq asmens duomenq saugumui. Esant asmens duomenq apsaugos
paZeidimui, fstaigos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq
laikymosi fstaigos kontroles funkcijas, ivertina rizikos veil<snius, paZeidimo poveikio laipsni, LalEir
padarinius bei kiekvienu konkrediu atveju teikia pasiulymus {staigos direktoriui del priemoniq,
reikiamq asmens duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams pasalinti;

18.5. laikytis kitq Taisyklese ir asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose teises
aktuose nustatytq reikalavimq.

19. [staigos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq
laikymosi [staigoje kontroles funkcijas, darbuotojus, tvarkandius asmens duomenis, pasira5ytinai
arba kitokiu bldu (turi buti uZtikrintas susipaZinimo irodomumas) supaZindina su Siomis
Taisyklemis.

20. Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, turi pasira5yti konfidencialumo
pasiZadej im4 @riedas). PasiraSytas pasiZadej imas saugomas asmens byloj e.

21. Darbuotojai netenka teises tvarkyti duomeng subjektq asmens duomenq, kai pasibaigia
darbo santykiai su {staiga arba kai jiems pavedama vyk.dyti su duomenq tvarkymu nesusijusias
funkcijas.

VII SKYRIUS
DUOMEN T SUBJEKTU TEISES

22. Duomenq subjektas turi teisg susipaZinti su servo asmens duomenimis ir kaip jie yra
tvarkomi. Duomenq subjektas turi teisg gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo teikti
bent per paskutinius I metus.

23. Duomenq subjektas turi teisg reikalauti iStaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba
sustabdyti, i5skyrus saugojim4, savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi
nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisin(:s apsaugos istatymo ir (arba) Bendrojo
duomenq apsaugos reglamento kitq istatymq nuostatq:

23.1. jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo
asmens duomenys yra neteisingi, nei5samDs ar netikslDs, ir ra5tu kreipiasi i fstaig4, fstaiga
nedelsdama, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, patikrina asmens duomenis ir iStaiso
neteisingus, neiSsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokiq asmens duomenq
tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4;

23.2. jeigu duomenq subjektas, susipaZings su sa'so asmens duomenimis, nustato, kad jo
asmens duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningai, n kreipiasi ! {staig4, fstaiga nedelsdama,
bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, neatlygintinai patikrina asmens duomenq tvarkymo
teisetum4, s4Ziningum4 ir nedelsdama sunaikina neteisetai ir nes4Ziningai sukauptus asmens
duomenis ar sustabdo tokiq asmens duomenq tvarkymo veiiksmus, iSskyrus saugojim4;

23.3. {staiga, duomenq subjekto pra5ymu sustalcdZiusi jo asmens duomenq tvarkymo
veiksmus, asmens duomenis, kuriq tvarkymo veiksmai susitabdyti, saugo tol, kol jie bus i5taisyti ar
sunaikinti (duomenq subjekto praSymu arba pasibaigus duomenq saugojimo terminui). Kiti
tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali b[tii atliekami tik:

23.3.1. turint tiksl4 irodyti aplinkybes, del kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo
sustabdyti;

23.3.2.jei duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau tvarkyti savo asmens duomenis;
23.3.3.jei reikia apsaugoti trediqjq asmenq teises ar teisetus interesus;



6

23 ne veliau kaip per 5 darbo dienas, pranesa duomenq subjektuiapie jo pr asmens duomenq i5taisym4, sunaikinim4 ar asmens duomenqtvarkymo
23'3'5' enys taisomi ir naikinami arba jq tvarkymo veiksmai sustabdomi pagalduomenq subj ir jo asmens duomenis patvirtinandius dokumentus, gavus duomenqsubjekto radyti

pateiktq asmens duomenq teisingumu, ji
duomenis patikrina ir patikslina. Tokie

i:
I kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenqgavejus apie duomenq subjekto pra5ymu i5taisytus ar sunaikintus jo asmens'duomenis, sustabdytus

asmens duomenq tvarkymo veiksmus.
24. lstaiga, siekdama igyvendinti duomenu

asmens duomenys, kreipiasi i duomenq subjekt4
subjektas turi teisg iSreik5ti savo nesutikima.

25. Jeigu duomenq subjekto nesutikimas
nutraukia asmens duomenq tvarkymo veiksmus,
informuoja duomenq gavejus.

subjekto teisg nesutikti, kad b[tq tvarkomi jo
raStu ir nustato termin4, per kuri duomenq

yra teisi5kai pagristas, [staiga nedelsdama
i5skyrus teises aktq nustatytus atvejus, ir

eikia raSytinio praneSimo
kad duomenq subjektas

raStu prane5a duomenq subjektui apie jo asmens
sakym4 nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus,

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS28. keidiamos, papildomas, rengiamos naujos

Pasikeitus te , duomenr+ tvarkym4.
29' i, s duomenq tvarkym4, arba darbuotojq atliekamos

funkcijos sudaro galimybg suZinoti asmens duomenis, privalo vyk6yi siose Taisyklese nustatytus
asmens duomenq tvarkymo reikalavimus.

30' fstaigos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq
laikymosi fstaigoje kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens
duomenq tvarkymo rizikos vertinim4 ir lodLiuatsiskaito {staigos 

-direktoriui.

31. Taisykles skelbiamos fstaigos skelbimq lentoje.
32' UL Taisykliq paZeidim4 darbuotojams taitoma Lietuvos Respublikos istatymuosenumatyta atsakomybe.



Klaipedos lop5elio-darLelio,,Ziogelis,,
asmenit duomenq tvarkymo taisykliq
priedas

(Konfidencialumo pasiiaddjiimo forma)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJTMAS

(data)

(sudarymo vieta)

AS,

(vardas, pavarde)

(pareigq pavadinimas.)

pafvirtinu, kad esu susipaZings (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, Klaipedos lopSelio-darLelio ,,Ziogelis" asmens duomenq apsaugos taisyklemis,
Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq istatymu;Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu; 2016
m. balandLio 2l d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EiS) 20161679 del fiziniq asmenq
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95l46lEB (toliau - Reglamentas (ES) 20161679) ir jo igyvendinamieji teises aktai;
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu; Bendraisiais reikailavimais organizacinems ir techninems
asmens duomenq saugulxro priemonems, patvirtintais Valstybines duomenq apsaugos inspekcijos
direktoriaus 2008 m. lapkridio 12 d. isakymu Nr. l'l-71(l.I12) ,,Del Bendrqjq reikalavimq
organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems patvirtinimo" (toliau -
Bendrieji reikalavimai organizacin€ms ir techninems asrmens duomenq saugumo priemonems),
kitais teises aktais, reglamentuojandiais asmens duomenq a,psaug4, ir pasiZadu:

1. Saugoti asmens duomenq paslapti vis4 darbo laik4 ir pasibaigus darbo santykiams, jeigu
Sie asmens duomenys neskirti skelbti vieSai.

2. Asmens duomenis tvarkyti tik teisetais tikslais.
3. Asmens duomenis tvarkyti tiksliai ir, jeigu reikia, nuolat atnaujinti, i5taisyti ar papildyti

netikslius ar nei5samius duomenis ir (ar) sustabdyti tokiq as;mens duomenq tvarkym4.
4. Asmens duomenis tvarkyti tik tokios apimties, kuri britina jiems tvarkyti ir vykdomai

funkcijai atlikti.
5. Asmens duomenis tvarkyi taip, kad duomenq subjektq tapatybg bltq galima nustatyti ne

ilgiau negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo tvarkomi, igyvendinti, veliau
Siuos duomenis sunaikinti.

6. [gyvendinti teises uktr+, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaugq, nuostatas,
numatandias, kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteiseto tvarkymo ar atskleidimo.

7. Teises aktq nustatylatvarkauztikdnti duomenq subjekto teisiq igyvendinimq.
8. Laikytis kitq teises aktq, reglamentuojandiq ,asmens duomenq tvarkymq ir apsaug4,

nuostatu.

(pareigq pavadinimas) (para5as) (vardas ir pavarde)



Klaipedos lopSelio_darLelio,,Zioselis,,
asmens duomenq tvarkymo taisykliq
priedas

(Sutikimo tvarkyti asmens duomenis forma)

SUTIKIMAS TVARKYTI ASM]ONS DUOMENIS

(data)

(sudarymo vieta)

AS,

(vardas, pavarde)

(pareigq pavadinimas)

kas esu su Klaiped,cs lop5elio-darZelio ,,hiogelis,, asmenso taisykle s 20lg m. igeguZes 14 d. jsakymu Nr. V_50 ,,Del-darZelio , du( menq tuu.ky*o taisykliq putuirti.ri_o.,

(pareigos) (parasas) {vardas, pavard-; 

-


