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KLAIPEDOS LOPSELIS.DARZELIS,,ZIOGELIS(
ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Ziogelisoo, juridinio asmens kodas l90432690,adresas

Kauno g. 27, Klaipeda (toliau - [staiga) asmens duomenq tvarkymo taisykles (toliau - Taisykles)

nustato - tvarkomus asmens duomenis, jq tvarkymo tikslus, duomenq subjekto teisiq igyvendinim4,
techniniq fu organizaciniq asmens duomenq saugumo uZtikrinimo priemoniq taikym4.

2. lstaiga tvarkydama asmens duomenis vadovaujasi 2016 m. balandZio 26 d. Europos

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens

duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95l46lEB
(Bendruoju duomenq apsaugos reglamentu) (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenq

teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAD bei kitais teises aktais, reglamentuojandiais duomenq

apsaugS.

II SKYRIUS
PAGRTNDINES S.{VOKOS

3. Asmens duomenys - bet kokia informacija 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 vardq ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis

ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines,

psichines, ekonomines, kultflrines ar socialines tapatybes poZymius.

4. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklese

nurodytais tikslais.
5. Duomenq valdytojas - Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Liogelisoo,juridinio asmens kodas -

190432690, adresas - Kauno g.27, Klaipeda, el. paSto adresas - ziogelisdarzelis9@gmail.com.

6. Duomenq tvarkytojas - subjektas, kuris tvarko [staigos valdomus asmens duomenis pagal

[staigos nurodymus ir vadovaujantis sudarytomis paslaugq teikimo sutartimis.

7. Duomenq tvarkymas -betkokiaautomatizuotomis arbaneautomatizuotomis priemonemis

su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq seka, kaip antai

rinkimas, ira5ymas, rfiSiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, analize,

susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu bDdu sudarant galimybq jais

naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, i5trynimas arba

sunaikinimas.
7. PrieZiuros institucija - Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;
8. Darbuotojai - fstaigos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis irlarba bet koks kitas

[staigos personalas teisetai atliekantis [staigos vadovo nustatytas ir patvirtintas funkcijas,
nepriklausomai nuo to ar tai [staigos darbuotojas, ar tai kitos organizacijos darbuotojas;

9. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinkaADTA[ ir BDAR vartojamas sqvokas.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

10. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais:



10.1. asmens duomenys renkami ai5kiai apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali biiti
tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prie5 renkant asmens duomenis;

10.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
10.3. asmens duomenys turi b[ti tikslts ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo, nuolat

atnaujinami;netiksliis ar nei5samiis duomenys turi biiti iStaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas
jq tvarkymas;

10.4. asmens duomenys turi btiti tokios apimties, kuri bDtina pasiekti apibreZtiems tikslams ir
biitina duomenims rinkti ir tvarkyti;

10.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principq,
nekaupiant ir netvarkant pertekliniq duomenq;

10.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenq subjektq tapatybE biitq galima
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

10.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu btidu, kad taikant atitinkamas technines, fizines ar

organizacirres priemones btitq 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).

IV SKYRIUS
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JU TVARKYMO TIKSLAI

11. fstaiga tvarko asmens duomenis Siais teisetais tikslais:
11.1. mokymo sutardiq apskaitos, mokiniq asmens bylq, Zurnalq, elektroninio

dienyno pildymo, ivairiq paZymejimq ir paZymq i5davimo, moksleiviq kep5elio paskaidiavimo,

Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, mokiniq pasiekimq
patikrinimo, neformalaus Svietimo veiklos organizavimo, nemokamo maitinimo organizavimo,

istaigos mokiniq lankomumo apskaitos, mokiniq registrq tvarkymo yra tvarkomi asmens duomenys:

[mokinio vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data, adresas, tevq (globejq, rflpintojq) vardas,

pavarde, asmens kodas, el. pa5tas, adresas, telefono numeris;
11.2. darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslu pagal BDAR 6 str. I d. b) punkt4

yra tvarkomi Sie darbuotojq duomenys: vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios

vietos adresas, elektroninio pa5to adresas, telefono numeris, asmens tapatybg irodandio dokumento
numeris, Sodros paZymejimo numeris, i5silavinimo ir kvalifikacijos dokumentq numeriai, asmenines

s4skaitos numeris, neigalumo paZymejimo numeris, asmens medicinine knygele (sveikatos pasas

F.048/a;
11.3. mokiniq, darbuotojq bei turto saugumo uZtikrinimo tikslu vykdomas iSorinis vaizdo

stebejimas;
11.4. prekiq ir paslaugq pirkimo tikslu tvarkomi Sie asmens duomenys: tiekejq darbuotojq

vardas, pavarde, el. paStas, telefono numeris.

V SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYTOJAI, GAVEJAI

12. Asmens duomenys fstaigoje tvarkomi tik teises aktq nustatytatvarka,juos gaunant:

12.1. tiesiogiai i5 Duomenq subjekto ar i5 kitq Saltiniq (esant Duomenq subjekto sutikimui);
12.2. pagal asmens duomenq teikimo sutarti, sudaryt4 tarp duomenq valdytojo ir duomenq

teikejo, kurioje turi bUti nurodytas asmens duomenq naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis
pagrindas, s4lygos, tvarka ir teikiamq asmens duomenq apimtis (daugkartinio asmens duomenq
rinkimo atveju);

13. Asmens duomenys teikiami:
13.1. Centralizuotaibuhalterijai;
13.2. asmens sveikatos prieZiflros istaigoms;
13.3. Visuomenes sveikatos biurui,
13.4. Klaipedospsichologineipedagogineitarnybai,



13.5. Vaiko teisiq apsaugai;
13.6. Seimos geroves centrui;

13.7, Mokiniq registrui;
13.8. Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministerijai;
13.9. Klaipedossavivaldybei;
13.10. teisesaugos institucijoms;
13.11. kitoms Svietimo istaigoms.
13.t2. Kitiems tretiesiems asmenims BDAR iTADTA{ nustatyta tvarka.
1 4. Duomenq tvarkytoj ai yra:
14.1. informaciniq technologijq imones, tame tarpe imones teikiandios Interneto prieig4;

14.2. imonds, kurios teikia fstaigai vaizdo stebejimo paslaugas.

14.3, Klaipedossavivaldybe.

VI SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIV IGYVENDINIMO TVARKA

15. Duomenq subjektai turi teisg:
15.1. Zinoti (btiti informuoti) apie savo Asmens duomenq tvarkym4;
15.2. pateikg [staigai asmens tapatybes dokument4 arba elektroninio ry5io priemonemis,

kurios leidLiatinkamai identifikuoti asmeni, susipaZinti su savo Asmens duomenimis ir jq tvarkymu,
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 1 metus, taip pat gauti

dokumentq, kuriame yra jq Asmens duomenys, koprjA;
15.3. reikalauti i5taisyti, i5trinti savo Asmens duomenis arba apriboti duomenq tvarkym4,

i5skyrus saugojim4, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teises aktq reikalavimq;
15.4. nesutikti, kad bltq tvarkomi jo Asmens duomenys;
15.5. reikalauti perkelti duomenis kitam duomenq valdytojui arba pateikti tiesiogiai

Duomenq subjektui patogia forma;
15.6. pateikti skund4 VDAI;
15.7. atSaukti duot4 sutikim4 (ei Asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

15.8. Gavusi Duomenq subjekto praiym4, |staiga ne veliau kaip per 30 dienq neatlygintinai
pateikia atsakym4 Duomenq subjekto pageidaujamu bfldu ir forma.

VII SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI

16. [staiga igyvendina Siose taisyklese bei kituose [staigos dokumentuose, apra5andiuose

Informacing saugg nurodytas organizacines ir technines priemones, siekiant uZtikrinti tinkam4
asmsns duomenq saugumQ, iskaitant apsaug4 nuo netydinio ar neteiseto gautq, saugomq ar kitaip
tvarkomq duomenq sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisetos prieigos
prie jq.

17. Pasikeitus Duomenq subjektq asmens duomenims ir Duomenq subjektams apie tai
ra5tu informavus [staig4. [staiga, patikrinusi asmens duomenq tikslum4, nepagristai nedelsdama imasi
veiksmq tvarkomose informacinese sistemose atnaujina duomenis, i5taiso netikslius su duomenq
subjektu susijusius asmens duomenis ar papildZius neiSsamius asmens duomenis ar i5trynus su juo
susijusius asmens duomenis, i5skyrus BDAR nustatytas iSimtis.

18. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenq subjekto tapatybg b[tq galima
nustatyti ne ilgiau, nei tai yra butina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi, ar reikalauja
Duomenq subjektas ir (ar) numato teises aktai.

19. fstaigoje turi buti uZtikrintas patalpq, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas
(apribojamas neigaliotq asmenq patekimas i atitinkamas patalpas ir pan.).



20. Dokumentai, kuriuose yru asmens duomenys, ar jq kopijos saugomi tam skirtose
patalpose, rakinamose spintose, seifuose ir pan. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq, neturi

bflti laikomi visiems prieinamoje matomoje vietoje, kur neturintys teises asmenys nekliudomai galetq

su jais susipaZinti.
21. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, saugomi, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos dokumentq ir archyvq istatymu, Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq rodykle,
patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. isakymu Nr. V-100 ,,Del Bendrqiq
dokumentq saugojimo terminq rodykles patvirtinimo" 1 Priedas. Pasibaigus saugojimo terminui,
dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, sunaikinami.

22. Naikinant dokumentus, kuriq saugojimo terminas yra pasibaiggs, dokumentai,

kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos turi biiti sunaikinti taip, kad jq nebiitq galima atkurti ir
atpalinti turinio.

23. [staigos darbuotojai su asmens duomenimis turi atlikti tik tuos veiksmus, kuriems

atlikti yra suteiktos teises.
24. fstaiga vhtil<rina, kad prieiga prie asmens duomenq yra suteikiama tik tiems fstaigos

darbuotojams, kuriems tokie duomenys yra reikalingi jq darbo funkcijoms vykdyti.
25. lstaigos darbuotojai, tvarkantys Duomenq subjektq asmens duomenis, privalo:
25.1. laikytis su asmens duomenq tvarkymu susijusiq principq ir saugumo reikalavimq,

itvirtintq Reglamente (ES) 20161679, taisyklese ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose

asmens duomenq tvarkym4 ir apsaugq;

25.2. laikytis konfidencialumo principo ir laikyi paslaptyje bet kokiq su asmens

duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria susipaZino vykdydamas savo darbo funkcijas, nebent

tokia informacija b[tq vie5a pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Prievole saugoti

pastapti galioja ir pasibaigus darbo santykiams [staigoje;
25.3. laikyis nustatytq organizaciniq ir techniniq priemoniq, siekiant uZtikrinti tinkam4

asmens duomenq saugumQ, iskaitant apsaug4 nuo netydinio ar neteiseto gautq, saugomq ar kitaip
tvarkomq duomenq sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo ar neteisetos prieigos

prie jq;
25.4. neatskleisti, neperduoti ar kitu bfldu nesudaryti galimybes naudotis ir (ar) susipaZinti

su asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuriam nera pavesta dirbti ir (ar) susipaZinti su asmens

duomenimis lstaigoje ar uZ jos ribq;
25.5. saugoti dokumentus, kuriuose yra asmens duomenys, bei duomenq rinkmenas

tinkamai ir saugiai, vengti nereikalingq koprjq darymo;
25.6. laikytis kitq taisyklese ir asmens duomenq apsaugq reglamentuojandiuose teises

aktuose nustatytq reikalavimq.
26. Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys ir su [staigos tvarkomais asmens

duomenimis galintys susipaZinti {staigos darbuotojai, prie5 pradedami tvarkyti asmens duomenis, turi
pasira5yti nustatytos formos konfidencialumo pasiZadejim4, kuris saugomas [staigos darbuotojo

asmens byloje.
27. lstaigos darbuotojas netenka teises tvarkyti Duomenq subjektq asmens duomenis, kai

pasibaigia darbo santykiai istaigoje arba kai jam pavedama vykdyti su Duomenq subjektq asmens

duomenq tvarkymu nesusijusias funkcij as.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. fstaigos vadovas tikrina ir kontroliuoja, ar Darbuotojai ir kiti
Taisyklese nustatytq reikalavimq.

27. [staigos darbuotojai, paleidE Siq taisykliq reikalavimus, atsako

asmenys laikosi Siose

Lietuvos Respublikos
teises aktq nustatyta tvarka

28. Taisykles periodiSkai, ne rediau kaip kartq per 2 (dvejus) metus, perZilrimos,jei
reikalinga keidiamos, atnaujinamos, papildomos ir tvirtinamos [staigos vadovo isakymu.


