
 

 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRO DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL DARBUOTOJŲASMENS DUOMENŲ DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

CENTRE TVARKYMO APRAŠO; LANKYTOJŲ, ATVYKSTANČIŲ Į DRUSKININKŲ 

JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRĄ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠO;  DĖL 

VAIZDO STEBĖJIMO / FILMAVIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE DRUSKININKŲ 

JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRE TVARKOS APRAŠO  IR DĖL ASMENS DUOMENŲ 

PAŽEIDIMO APTIKIMO IR PAŠALINIMO DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

CENTRE TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO  

 

 

2018 m. gegužės 15 d. Nr. 

Druskininkai 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 straipsnio 7 dalimi bei  

1. T v i r t i n u: 

1.1. Darbuotojų asmens duomenų Druskininkų jaunimo užimtumo centre tvarkymo aprašą; 

1.2.  Lankytojų, atvykstančių į Druskininkų jaunimo užimtumo centrą asmens duomenų 

tvarkymo aprašą; 

1.3. Vaizdo stebėjimo / filmavimo viešojoje įstaigoje Druskininkų jaunimo užimtumo 

centre tvarkos aprašą; 

1.4.   Asmens duomenų pažeidimo aptikimo ir pašalinimo druskininkų jaunimo užimtumo 

centre tvarką; 

2. N u r o d a u  direktoriaus pavaduotojai, Daivai Norkūnienei su šia tvarka 

pasirašytinai supažindinti visus centro  darbuotojus. 

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Direktorė                                  Aušra Nedzinskienė 



PATVIRTINTA  
Druskininkų jaunimo užimtumo centro   
direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. 
įsakymu Nr. VK-7 

 

 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

CENTRE TVARKYMO APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

darbuotojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojų 

asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su 

darbuotojų asmens duomenimis.  

2. Su Aprašu yra supažindinami visi Druskininkų jaunimo užimtumo centro (toliau – 

Centro) darbuotojai, su Aprašu supažindina darbuotojai asmeniškai. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Atsakingas asmuo – fizinis ar juridinis asmuo, Centro paskirtas tvarkyti darbuotojų 

asmens duomenis;  

3.2. Centras – Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras, juridinio asmens 

kodas 152121125, buveinės adresas Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai;  

3.3. Apraše vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame 

duomenų apsaugos reglamente, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų 

apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

4. Centras, tvarkydama darbuotojų asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:  

4.1. Darbuotojų asmens duomenis Centras tvarko tik teisėtiems ir šioje politikoje 

apibrėžtiems tikslams pasiekti;  

4.2. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis 

teisės aktų reikalavimų;  

4.3. Centras darbuotojų asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs 

ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;  

4.4. Centras atlieka darbuotojų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra 

reikalinga darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;  

4.5. Darbuotojų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę 

būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti 

ir tvarkomi.  

 



 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

5. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:  

5.1. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;  

5.2. Centro kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui;  

5.3. Tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;  

5.4. Tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti;  

5.5. Archyviniams duomenims kaupti; 

5.6. Saugumui užtikrinti;  

5.7. Automobilių panaudos sutarčių sudarymo, ir vykdymo; 

5.8. Privačių interesų deklaravimo tikslais; 

5.9. Komandiruočių, atostogų, personalo, veiklos klausymų įsakymams sudaryti, vykdyti 

bei apskaityti. 

5.10. Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo tikslais; 

6. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojų vardai ir 

pavardės, gyvenamosios vietos adresai, paso ar asmens tapatybės kortelės duomenys, banko sąskaitų 

numeriai (darbuotojui sutikus), į kurias yra suvedamas darbo užmokestis, socialinio draudimo 

numeris, telefono numeris.  

7. Centras kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu yra 

tvarkomi darbuotojų asmens kodai, informacija apie darbuotojų šeiminę padėtį (pvz., suteikiant 

mamadienius, tėvadienius).  

8. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu 

yra tvarkomi darbuotojų gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai 

elektroninio pašto adresai. 

9. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslu, darbdavys su darbuotojo sutikimu tvarko 

informaciją, susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo 

funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka.  

10. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra 

reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti arba pagal teisės aktų reikalavimus. 

11. Automobilių panaudos sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais yra tvarkomis darbuotojų 

vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, gyvenamoji vieta, privataus automobilio 

registracijos pažymėjimo duomenys (indentifikavimo numeris, valstybinis numeris). 

12. Privačių interesų deklaravimo tikslais yra tvarkomi darbuotojų, kuriems privaloma 

teikti deklaracijas vardai ir pavardės, asmens kodas, darbovietės pavadinimas ir pareigų kodas, 

asmens sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) vardas ir pavardė, pilietybė, darbovietės pavadinimas 

ir pareigų kodas, asmens ir jo sutuoktinio (sugyventinio, partnerio) sudaryti sandoriai, individuali 

veikla, ryšiai su juridiniais asmenimis, ryšiai su fiziniais asmenimis, kurie gali kelti interesų 

konfliktą, aplinkybės, kurios asmeniui gali kelti interesų konfliktą. 

13. Komandiruočių, atostogų, personalo, veiklos klausymų įsakymams sudaryti, vykdyti 

bei apskaityti tvarkomi darbuotojų vardai ir pavardės, pareigos. 

14. Darbuotojų saugos  ir sveikatos instruktavimo tikslais tvarkomi darbuotojų asmens 

duomenys vardai ir pavardės, asmens kodai bei , pareigos. 

 
 
 

 

 

 



 

IV SKYRIUS 

DARDUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

 

11. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami 

iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso).  

12. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sąskaitos 

numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio 

pašto adresas darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo jam pateikus prašymą priimti į 

darbą.  

13. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik įgalioti/paskirti asmenys ir tik tie 

asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems 

tikslams pasiekti.  

14. Šiame Apraše yra nustatyti darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti 

darbuotojų asmens duomenis, taip pat, kokius darbuotojų asmens duomenis atitinkamas asmuo 

turi teisę tvarkyti.  

15. Nurodomos asmenų kategorijos: 

15.1. Buhalteris – vardus pavardes, asmens kodus, atsiskaitomąją sąskaitą, socialinio 

draudimo numeris, asmens tapatybės kortelės ar paso duomenys. 

15.2. Direktorius (jo atostogų metu, nedarbingumo metu direktoriaus pavaduotojas) - 

asmeninius el. pašto duomenis, asmeninius telefono numerius, gyvenamą vietą. 

16. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti darbuotojų 

asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens 

duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia 

informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti 

asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar 

sutartiniams santykiams.  

17. Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, 

prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojų 

ir buvusių darbuotojų asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šiame Apraše 

numatytiems tikslams pasiekti. Atskirų darbuotojų asmens duomenų saugojimo terminus nustato 

Įstaigos vadovas vidaus tvarkos dokumentais.  

 

V SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 

18. Centras paskiria atsakingą asmenį, kuris užtikrina, kad darbuotojų, kaip duomenų 

subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama 

tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma.  

19. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:  

19.1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Darbdavys, rinkdamas darbuotojo asmens 

duomenis, privalo informuoti darbuotoją, kokius asmens duomenis darbuotojas turi pateikti, kokiu 

tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens 

duomenų nepateikimo pasekmės. Darbuotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, 



 

reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. 

Darbuotojas taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.  

19.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi 

teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens 

duomenys yra tvarkomi. Tokia informacija darbuotojui teikiama vieną kartą per metus.  

19.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens 

domenų tvarkymą.  

19.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi darbuotojo asmens duomenys. Darbuotojas turi teisę 

nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali 

būti išreikštas neužpildant tam tikrų darbuotojo anketos ar kitų pildomų dokumentų skilčių, taip 

pat vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. 

Centras suteikia darbuotojui informaciją raštu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi 

neprivalomai. Centras, gavęs prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų 

tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir 

apie tai informuoja darbuotoją.  

 

VI SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 

 

20. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis 

suteikiami, naikinami ir keičiami Centro vadovo įsakymu.  

21. Centras saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines 

ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto 

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  

22. Centras užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, 

pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, 

kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų 

nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.  

23. Centre su darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie 

buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šiame apraše 

numatytiems tikslams pasiekti.  

24. Centras užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą 

techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo 

valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų 

apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.  

25. Centras imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens 

duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, 

saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.  

26. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių 

patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo 

priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.  

27. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis 

arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens 

duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami 



 

periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms 

(pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo 

žinomas tretiesiems asmenims ir pan.).  

28. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. 

Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda Centro įgaliotam atsakingam asmeniui. 

Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.  

29. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Centras imasi neatidėliotinų 

priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.  

31. Šio Aprašo nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo 

drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse bei prilyginama šiurkščiam darbo drausmės pažeidimui. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Šis Aprašas peržiūrimas ir esant poreikiui atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus 

arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.  

33. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai 

arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis jame nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo 

darbo funkcijas vadovautis Apraše nustatytais principais. 

34. Centras turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šį Aprašą. Su pakeitimais darbuotojai 

ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.  

  



 

PATVIRTINTA  

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo 

centro  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.  

įsakymu Nr. VK-7 

 

 

LANKYTOJŲ, ATVYKSTANČIŲ Į  DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

CENTRĄ, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis lankytojų asmens duomenų tvarkymo aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja 

lankytojų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato lankytojų asmens 

duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir kokiais tikslais, gali susipažinti su 

lankytojų asmens duomenimis.  

2. Su Aprašu yra supažindinami visi Druskininkų jaunimo užimtumo centro (toliau – 

Centro) darbuotojai, su Aprašu supažindina darbuotojai asmeniškai. 

3. Apraše vartojamos sąvokos: 

3.1. Lankytojas – fizinis asmuo, dalyvaujantis Druskininkų jaunimo užimtumo centro 

veikloje.  

3.2. Centras – Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras, juridinio asmens 

kodas 152121125, buveinės adresas Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai;. 

4.  Apraše vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame 

duomenų apsaugos reglamente, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Darbo kodekse (toliau – DK) ir kituose asmens duomenų 

apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

5. Centras tvarkydamas lankytojų  asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:  

5.1. Lankytojų asmens duomenis Centras tvarko tik teisėtiems ir šioje politikoje 

apibrėžtiems tikslams pasiekti;  

5.2. Lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis 

teisės aktų reikalavimų;  

5.3. Centras lankytojų asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir 

esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami;  

5.4. Centras atlieka lankytojų asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra 

reikalinga įgyvendinant Centro vykdomas programas, projektus kitas veiklas;  

5.5. Darbuotojų lankytojų duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę 

būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti 

ir tvarkomi.  

 



 

 

III SKYRIUS 

LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

6. Lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:  

6.1. Renginių bei projektų administravimo tikslais; 

6.2. Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo tikslais; 

6.3. Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos plano įgyvendinimo tikslais 

7. Renginių bei projektų administravimo tikslais: 

7.1. Įprastai yra tvarkomi lankytojų vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefono 

numeris, elektroninis paštas, asmens kodas / gimimo data / amžius.    

7.2. Esant mokestinei prievolei tvarkomi lankytojų vardai ir pavardės, asmens kodas arba 

gimimo data, atsiskaitomosios banko sąskaitos numeris, banko duomenys.   

8. Jaunimo verslumo ir integracijos į darbo rinką programos įgyvendinimo tikslais 

tvarkomi programos dalyvių vardai, pavardės, gimimo data, adresas, klasė, mokykla, telefono 

numeris. 

9. Druskininkų jaunimo užimtumo centro veiklos plano įgyvendinimo tikslais tvarkomi 

lankytojų vardai, pavardės, gimimo data, telefonas, adresas. 

10. Lankytojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra 

reikalinga nustatytiems tikslams pasiekti arba pagal teisės aktų reikalavimus. 

 
 

IV SKYRIUS 

LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

 

11. Lankytojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami iš lankytojo 

pateiktos informacijos.   

12. Lankytojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik įgalioti/paskirti asmenys ir tik tie 

asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems 

tikslams pasiekti.  

13. Šiame Apraše yra nustatyti darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisę tvarkyti 

lankytojų asmens duomenis, taip pat, kokius lankytojų  asmens duomenis atitinkamas asmuo turi 

teisę tvarkyti.  

14. Nurodomos asmenų kategorijos: 

14.1. Finansininkas – vardai ir pavardės, asmens kodas arba gimimo data, atsiskaitomosios 

banko sąskaitos numeris, banko duomenys.   

14.2. Jaunimo darbuotojas, projektų koordinatorius, renginių organizatorius, JGI 

koordinatorius vardai ir pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefono numeris, elektroninis 

paštas, asmens kodas / gimimo data / amžius.    

15. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teisė tvarkyti lankytojų  

asmens duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet kokią su asmens 

duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia 

informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti 

asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar 

sutartiniams santykiams.  

16. Lankytojų  asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, 

prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 



 

rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Kiti lankytojų 

duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga šiame Apraše numatytiems tikslams pasiekti. 

 

  

 

V SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 

17. Centras paskiria atsakingą asmenį, kuris užtikrina, kad lankytojų, kaip duomenų 

subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų pateikiama 

tinkamai, laiku ir lankytojams priimtina forma.  

18. Lankytojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo priemonės:  

18.1. Žinoti apie savo asmens duomenų rinkimą. Centras, rinkdamas lankytojo asmens 

duomenis, privalo informuoti lankytoją, kokius asmens duomenis lankytojai turi pateikti, kokiu 

tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami ir kokios asmens 

duomenų nepateikimo pasekmės. Lankytojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, 

reikalauti ištaisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar neišsamius jo asmens duomenis. 

Lankytojas taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys.  

18.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Lankytojas turi 

teisę kreiptis į Centrą su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo asmens 

duomenys yra tvarkomi. Tokia informacija lankytojui privalo būti suteikta. 

18.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens 

domenų tvarkymą.  

18.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi lankytojo asmens duomenys. Darbuotojas turi teisę 

nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali 

būti išreikštas neužpildant tam tikrų lankytojo anketos ar kitų pildomų dokumentų skilčių, taip pat 

vėliau pateikiant prašymą dėl neprivalomai tvarkomų asmens duomenų tvarkymo nutraukimo. 

Centras suteikia lankytojui informaciją raštu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi 

neprivalomai. Centras, gavęs prašymą nutraukti neprivalomai tvarkomų asmens duomenų 

tvarkymą, nedelsiant nutraukia tokį tvarkymą, nebent tai prieštarauja teisės aktų reikalavimams, ir 

apie tai informuoja darbuotoją.  

 

VI SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 

 

19. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis 

suteikiami, naikinami ir keičiami Centro vadovo įsakymu.  

20. Centras saugodamas asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines 

ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto 

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  

21. Centras užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, 

pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, 

kuriose nurodomi lankytojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų 

nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.  



 

22. Centre su lankytojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie 

buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šiame apraše 

numatytiems tikslams pasiekti.  

23. Centras užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą 

techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo 

valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų 

apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.  

24. Centras imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens 

duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, 

saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.  

25. Jei lankytojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių 

patikimumu, jis turi kreiptis į Centro vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, 

jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.  

26. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens 

duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi 

asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra 

keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms 

aplinkybėms (pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad 

slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.). 

27. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. 

Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda Centro įgaliotam atsakingam asmeniui. 

Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju.  

28. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Centras imasi neatidėliotinų 

priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui.  

29. Aprašo nesilaikymas atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą gali būti laikomas darbo 

drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse bei prilyginama šiurkščiam darbo drausmės pažeidimui. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

30. Šis Aprašas peržiūrimas ir esant poreikiui atnaujinamas ne rečiau kaip kartą per metus 

arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.  

31. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šiuo Aprašu yra supažindinami pasirašytinai 

arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis jame nustatytų įpareigojimų bei atlikdami savo 

darbo funkcijas vadovautis Apraše nustatytais principais. 

32. Centras turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šį Aprašą. Su pakeitimais darbuotojai 

ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis.  

  



 

PATVIRTINTA  

VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo 

centro direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. 

įsakymu Nr. VK-7 

 

VAIZDO STEBĖJIMO / FILMAVIMO DRUSKININKŲ JAUNIMO UŽIMTUMO 

CENTRE TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šis Aprašas dėl filmavimo/vaizdo stebėjimo (toliau – Aprašas) reglamentuoja pranešimo 

apie vykdomą vaizdo stebėjimą pateikimo tvarką, vaizdo stebėjimo apimties, vaizdo įrašų 

priežiūros ir pateikimo tvarkas, prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis suteikimo, 

naikinimo ir keitimo tvarką, duomenų saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos 

pažeidimus tvarką bei duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo tvarkas 

Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centre  (toliau – JUC).  

2. Vaizdo duomenų tvarkymo tikslas – JUC teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas 

siekiant užtikrinti JUC teritorijos ir jose esančio turto saugumą. 

3. Aprašas parengtas atsižvelgiant į:  

3.1. Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR);   

3.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus 

(toliau – ADTAĮ);  

3.3. JUC asmens duomenų tvarkymo Druskininkų jaunimo užimtumo centre taisykles 

(toliau – Taisyklės); 

3.4. Pranešimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą formą (toliau – Pranešimas apie vykdomą 

vaizdo stebėjimą);  

3.5. Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašo (kai vykdomas vaizdo stebėjimas) 

formą, (toliau – Asmens duomenų apsaugos priemonių aprašas);  

3.6. Kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius saugų asmens duomenų 

valdymą ir jų tvarkymo teisėtumą.  

4. Apraše vartojamos sąvokos:  

4.1. Duomenų valdytojas – vaizdo stebėjimo priemonėmis gaunamų vaizdo duomenų 

valdytoja yra Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras, juridinio asmens kodas 

152121125, buveinės adresas Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai;  

4.2. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BDAR, 

ADTAĮ ir kituose teisės aktuose.  

 

II SKYRIUS 

 PRANEŠIMO APIE VYKDOMĄ VAIZDO STEBĖJIMĄ PATEIKIMO TVARKA 

 

5. Pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir Asmens duomenų apsaugos priemonių 

aprašą parengia JUC įgaliotas darbuotojas, atsakingas už JUC asmens duomenų apsaugą / vaizdo 

stebėjimą.  

6. Pranešimą apie vykdomą vaizdo stebėjimą ir Apsaugos priemonių aprašą pasirašo JUC 

direktorius.  

7. Pasikeitus Pranešime apie vykdomą vaizdo stebėjimą nurodytai informacijai, atsakingas 

asmuo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo informacijos pasikeitimo dienos privalo visus reikiamus 

asmenis apie tai informuoti. 

III SKYRIUS 

 VAIZDO STEBĖJIMO TVARKA IR APIMTIS 

 



 

8. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą JUC teritorijoje atsakingas asmuo paskiriamas 

atskiru  direktoriaus įsakymu.  

9. Už vaizdo stebėjimo sistemos priežiūrą JUC atsakingas asmuo paskiriamas atskiru 

direktoriaus įsakymu. 

10. Vaizdo stebėjimas atliekamas griežtai vadovaujantis BDAR reikalavimais ir institucijų 

rekomendacijomis. 

11. Paskirtas atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad JUC teritorijoje, kuriose vykdomas 

vaizdo stebėjimas, būtų aiškiai ir tinkamai pateikiama ši informacija:  

11.1. vaizdo stebėjimo ženklas su užrašu: „Teritorija stebima vaizdo kameromis“;   

12. Vaizdo stebėjimas vykdomas ne didesnėje JUC teritorijos dalyje, negu tai yra būtina 

JUC esančio turto saugumui užtikrinti.  

13. Apie vaizdo stebėjimą informuojama užrašais ant teritorijos vartų patenkant į stebimą 

erdvę.  

14. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą JUC patalpose, kuriose duomenų subjektas pagrįstai 

tikisi absoliučios privatumo apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą (pvz., tualetuose 

ir pan.).  

 

IV SKYRIUS 

 PRIEIGOS TEISIŲ IR ĮGALIOJIMŲ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS 

SUTEIKIMO, NAIKINIMO IR KEITIMO TVARKA 

 

15. Darbuotojai gali tvarkyti asmens duomenis tik po to, kai jiems įsakymu suteikiama 

prieigos teisė.  

16. Prieigos teisės tvarkyti asmens duomenis suteikiamos tiems darbuotojams, kuriems 

asmens duomenys yra reikalingi jų funkcijoms vykdyti.  

17. Prieigos teisės darbuotojui suteikiamos, keičiamos ir panaikinamos tik JUC 

direktoriaus įsakymu, kuriame turi būti nurodoma: darbuotojo vardas, pavardė, pareigos ir kokios 

prieigos teisės turi būti suteiktos ar panaikintos.  

18. Prieigos teisės darbuotojui gali būti suteiktos pasirašytinai susipažinus su šiuo Aprašu, 

konfidencialia informacija ir informavus, kaip tinkamai laikytis asmens duomenų tvarkymo 

reikalavimų.  

19. Darbo santykiams pasibaigus, darbuotojo prieigos teisės panaikinamos.  

 

V SKYRIUS 

 VAIZDO ĮRAŠŲ PRIEŽIŪROS TVARKA 

 

20. Vaizdo duomenų serveryje saugojimo laikas – 180 kalendorinių dienų. 

21. JUC direktorius užtikrina, kad neįgalioti asmenys neturėtų galimybės prieiti prie 

tvarkomų asmens vaizdo duomenų. 

22. Atsakingi asmenys, pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, užtikrina, kad 

vaizdo duomenys automatiniu būdu būtų užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio 

duomenis.  

23. Visi vaizdo stebėjimo valdymo įrenginiai užrakinami atskirose patalpose, gamintojo 

suteikti standartiniai prisijungimo vardai ir slaptažodžiai pakeisti.  

 

VI SKYRIUS 

 DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į ŠIUOS 

PAŽEIDIMUS TVARKA 

 

24. JUC atsakingas darbuotojas ar kitas JUC darbuotojas pastebėjęs, kad tvarkomi asmens 

duomenys tapo prieinami (kėsinamasi prie jų prieiti) asmenų, kurie neturi teisės tvarkyti tvarkomų 

asmens duomenų, turi: 



 

24.1. nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių neteisėtai prieigai prie tvarkomų asmens 

duomenų nutraukti;  

24.2. nedelsiant apie tai informuoti JUC direktorių;  

25. Jeigu paaiškėja, kad tvarkomi asmens duomenys tapo prieinami asmenims, kurie neturi 

teisės tvarkyti asmens duomenų, paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas turi nedelsiant apie įvykį 

informuoti atsakingus asmenis.  

26. Praradus asmens duomenis dėl force majeure aplinkybių, asmuo (-ys), atsakingas(-i) 

už įrangos, kurioje saugomi ir tvarkomi asmens duomenys, priežiūrą ir techninį aptarnavimą, turi 

imtis priemonių, kad per kuo įmanomą trumpesnį laiką būtų atstatyti prarasti asmens duomenys.  

 

VII SKYRIUS 

 DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

27. Duomenų subjektai turi šias teises: 

27.1. teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą JUC; 

27.2. teisę susipažinti su savo JUC tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

27.3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus 

saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės 

aktų nuostatų;  

27.4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys; 

27.5. teisę būti pamirštu; 

27.6. kitas teises, išvardintas BDAR. 

28. Aprašo 27.1 papunktyje numatyta duomenų subjektų teisė įgyvendinama, informaciją 

duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiant:  

28.1. užklijuojant informacinio pobūdžio lipdukus apie vaizdo stebėjimą JUC teritorijoje; 

28.2. bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas 

kreipiasi į JUC, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai 

įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų 

gavėjus. 

29. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, numatytas Aprašo 27.2–27.4 

papunkčiuose, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar el. paštu pateikti rašytinį prašymą (toliau 

Prašymas) JUC.  

30. Vadovaujantis teisės aktais ir Aprašu, duomenų subjektui turi būti suteikta teisė 

peržiūrėti vaizdo įrašus, jei Prašymas pagrįstas. 

31. Duomenų subjekto Prašymu gali būti pateiktos vaizdo įrašo nuotraukos, pateiktas 

vaizdo įrašas duomenų subjekto (t.y. pareiškėjo) pateiktoje arba JUC laikmenoje. 

32. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę šiais būdais: 

32.1. jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į JUC – pateikti asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją; 

32.2. jei prašymas pateikiamas paštu ar el. paštu – pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją; 

32.3. jei prašymas įteikiamas per atstovą − pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka patvirtinto asmens tapatybės dokumento kopiją, pridedant ir atstovavimą 

patvirtinantį dokumentą (ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą 

įgaliojimą). 

33. Gavus duomenų subjekto Prašymą pateikti vaizdo įrašą ir nustačius, kad vaizdo įraše, 

be duomenų subjekto, užfiksuoti ir tretieji asmenys, duomenų valdytojas vaizdo įrašą pateikia 

duomenų tvarkytojo įgaliotam asmeniui, kuris naudodamas programinę įrangą, vaizdo įraše 

matomus trečiuosius asmenis nuasmenina (užtušuoja).  

34. Siekiant užtikrinti tinkamą vaizdo įraše užfiksuotų trečiųjų asmenų konfidencialumą ir 

duomenų apsaugą, atsakingas darbuotojas vaizdo įrašą turi įkelti į JUC failų serverio katalogą. 

Atsakingam darbuotojui nustatyta tvarka turi būti suteiktos prieigos prie šio katalogo teisės. 



 

35. Vaizdo įrašus gali būti leidžiama peržiūrėti ir, esant būtinybei, perduoti teisėsaugos 

institucijoms.  

36. Vaizdo įrašų peržiūra turi vykti uždaroje patalpoje. Peržiūroje turi teisę dalyvauti: 

36.1. duomenų subjektas; 

36.2. JUC atsakingas darbuotojas;  

36.3. teisėsaugos institucijų atstovai; 

36.4. kiti, įgalioti ar susiję (reikalingi) asmenys, turintys tam teisinį pagrindą.  

 

VIII SKYRIUS 

 DUOMENŲ SUBJEKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

37. JUC, atsakingas asmuo, gavę duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 27.2 papunktyje 

nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo:  

37.1. Prašymą išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti 

ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos;  

37.2. atsakyme duomenų subjektui pateikti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens 

duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti 

per paskutinius 1 metus.  

38. JUC, atsakingi asmenys, gavę duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 27.3 papunktyje 

nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo:  

38.1. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos patikrinti pateikusio 

Prašymą duomenų subjekto asmens duomenis ir ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius 

asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus 

saugojimą; 

38.2. sustabdžiusi duomenų subjekto Prašymu jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 

asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugoti tol, kol jie bus ištaisyti ar 

sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). Kiti 

tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik turint tikslą įrodyti 

aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti ar duomenų subjektas duoda 

sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis, ar reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar 

teisėtus interesus; 

38.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos Prašyme nurodytu 

būdu pranešti duomenų subjektui apie jo Prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, 

sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą; 

39. JUC, gavęs duomenų subjekto Prašymą dėl Aprašo 27.4 papunktyje nustatytos teisės 

įgyvendinimo, privalo: 

39.1. prašymą įvykdyti, jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu 

atveju JUC nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus 

įstatymų nustatytus atvejus; 

39.2. nedelsdamas pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų 

nutraukimą ar atsisakymą nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus. 

40. Prašymas gali būti netenkinamas įstatymų ir BDAR nustatytais atvejais. 

41. JUC, atsisakydamas tenkinti duomenų subjekto Prašymą įgyvendinti Aprašo 27.1-27.4 

papunkčiuose nustatytas teises, duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus bei nurodo 

atsisakymo pateikti informaciją apskundimo tvarką. 

42. Duomenų subjektas turi teisę skųsti JUC veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų 

apsaugos inspekcijai. 

43. JUC, įgyvendindama duomenų subjekto teises, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeista 

kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.  

 

IX SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 



 

 

44. Visi JUC darbuotojai su šiuo Aprašu privalo susipažinti pasirašytinai.  

45. Šis Aprašas patalpinamas į JUC internetinę svetainę www.juc.lt   

46. JUC darbuotojai, pažeidę šio Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka bei pagal vidaus tvarkos taisykles. 

47. Duomenų subjektų teisės JUC įgyvendinamos neatlygintinai (išskirtiniais atvejais 

numatomas administracinis mokestis, jį galima nurodyti ir aprašyti). 

48. Duomenų subjektams informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama JUC 

interneto svetainės www.juc.lt  skiltyje „Asmens duomenų saugumas“. 

 

 

 

http://www.juc.lt/
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PATVIRTINTA  
VšĮ Druskininkų jaunimo užimtumo 
centro  direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d.  
įsakymu Nr. VK-7 

 

 

ASMENS DUOMENŲ PAŽEIDIMO APTIKIMO IR PAŠALINIMO DRUSKININKŲ 

JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRE TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios Pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja asmens duomenų saugojimo principus, nustato asmens duomenų saugumo galimus 

pažeidimus, rizikas, reakcijos laiką bei priemones, kurių privalo imtis tai identifikavęs asmuo.  

2. Su Taisyklėmis yra supažindinami visi Viešosios įstaigos Druskininkų jaunimo užimtumo 

centro darbuotojai, Taisyklės skelbiamas įstaigos tinklapyje www.juc.lt 

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

3.1. Atsakingas asmuo – fizinis asmuo, Įstaigos direktoriaus paskirtas tvarkyti asmens 

duomenis;  

3.2. Asmens duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, gyvenimo 

būdas, šeiminė padėtis, gyvenamoji aplinka, santykiai su kitais žmonėmis, individo pažiūros, 

įsitikinimai, įpročiai, jo fizinė bei psichinė būklė, sveikata, garbė, orumas, lytinis, dvasinis, 

religinis gyvenimas, privatus susirašinėjimas, pokalbiai, privati užrašuose ar elektroninėse 

laikmenose saugoma informacija. 

3.3. Centras – Viešoji įstaiga Druskininkų jaunimo užimtumo centras, juridinio asmens 

kodas 152121125, buveinės adresas Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai;  

3.4. Asmens duomenų apsaugos pažeidimas – bet koks veiksmas, situacija, informacija, 

iš kurios gali asmuo identifikuoti, jog saugomiems asmens duomenims iškilo realus pavojus, t.y. 

užfiksuotas įsilaužimas, vagystė, kibernetinės atakos ar kiti panašūs veiksmai, kurių dėka, saugomi 

duomenys iš Įstaigos yra nutekinami. 

3.5. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2016 m. 

balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame 

duomenų apsaugos reglamente, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ) ir kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose 

teisės aktuose. 

 

II SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

4. Centras, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:  

4.1. Asmens duomenis Centras tvarko tik teisėtiems tikslams pasiekti;  

4.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų 

reikalavimų;  

4.3. Centras asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų 

pasikeitimui nuolat atnaujinami;  

http://www.juc.lt/


 

4.4. Centras atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens 

duomenų tvarkymo tikslams pasiekti;  

4.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima 

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 

 

III SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS 

 

5. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami, 

naikinami ir keičiami Įstaigos vadovo įsakymu.  

6. Centras, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir 

technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto 

sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.  

7. Centras užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, 

pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, 

kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima 

atkurti ir atpažinti jų turinio.  

8. Centre su asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, kurie buvo įgalioti 

susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šiame apraše numatytiems 

tikslams pasiekti.  

9. Centras užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės 

įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, 

informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai 

užtikrinti, įgyvendinimą.  

10. Centras imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens 

duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, 

saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai.  

 

IV SKYRIUS 

ASMENŲ VEIKSMAI, ĮTARUS, JOG YRA AR GALĖJO BŪTI PAŽEISTAS ASMENS 

DUOMENŲ SAUGUMAS 

 

11. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių 

patikimumu, jis turi kreiptis į tiesioginį savo vadovą, kad būtų įvertintos turimos saugumo 

priemonės ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas.  

12. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens duomenis 

arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens 

duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra keičiami 

periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms 

(pvz., pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo 

žinomas tretiesiems asmenims ir pan.), asmuo privalo apie tai pranešti Centro atsakingiems 

asmenims, o pats, jei įmanoma, imtis visų saugumo priemonių, t.y. pakeisti slaptažodį, apriboti 

prieigą ir pan. 



 

13. Darbuotojas, dirbantis konkrečiu kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. 

Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda Centro įgaliotam atsakingam asmeniui. 

Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju. Paaiškėjus, 

jog kažkas slaptažodį sužinojo, kažkur duomenys galimai nutekėjo, kažkas įsilaužė ar be asmens 

nurodymo pakeitė slaptažodį, nedelsiant privalu pranešti Įstaigos atsakingiems asmenims. 

14. Pastebėjęs pažeidimus, dėl asmens duomenų apsaugos,  asmuo privalo pranešti 

atsakingam už duomenų apsaugą asmeniui ir/ar Centro vadovui. 

15. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Centras imasi neatidėliotinų 

priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui, t.y. pagal pažeidimo 

sudėtingumą, arba tvarkosi Įstaigos viduje, arba apie pažeidimą praneša Asmens duomenų 

inspekcijai, Asmens duomenų apsaugos pareigūnui, asmenims, kurių duomenys galimai nutekėjo, 

ar jiems gali būti padaryta žala. 

16. Šių Taisyklių nesilaikymas, atsižvelgiant į pažeidimo sunkumą, gali būti laikomas darbo 

drausmės pažeidimu, už kurį darbuotojams gali būti taikoma atsakomybė, numatyta Lietuvos 

Respublikos darbo kodekse bei prilyginama šiurkščiam darbo drausmės pažeidimui. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Šios Taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus 

teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą.  

18. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su šiomis Taisyklėmis yra supažindinami 

pasirašytinai arba elektroninėmis priemonėmis ir privalo laikytis jose nustatytų įpareigojimų bei 

atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Taisyklėse nustatytais principais ir darbo specifika. 

19. Centras turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles. Su pakeitimais 

darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supažindinami pasirašytinai arba elektroninėmis 

priemonėmis.  

20. Šios Taisyklės saugomos direktoriaus įsakymų veiklos klausimais byloje Nr. 1.1.; 

Įstaigos tinklalapyje www.juc.lt. 
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