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ASMENS DUOMENU TVARKYMO srAULrV R. KURSENV SPORTO
MOKYKLOJE TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenqtvarkymo taisykles (toliau- Taisykles) parengtos vadovaujantis Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAD ir Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 2016 m. balandlio 27 d. del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir ktriuo panaikinama Direktyvag5l46tEB
(Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas), kuris bus pradetas taikyti nuo 2018 m. geguZes 25 d.
(toliau - BDAR).

2. Asmens duomenq tvarkymo taisykliq tikslas - reglamentuoti asmens duomenq tvarkymq
Siauliq r. Kur5enq sporto mokykloje (toiiau - Mokykloj.;, uZtikrirrant ADTAI, BDAR ir tifil
istatymq bei teises aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaugq, laikym4si ir
igyvendinim4.

3. Mokyklos darbuotojai, igalioti tvarkyti asmens duomenis, privalo laikytis 5iq Taisykliq,
turi biiti pasira5ytinai su jomis supaZindinti. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir
tvarkydami asmens duomenis, privalo laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo principq bei
konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq ADTAI ir Siose Taisyklese.

4. Taisykliq nuostatos negali plesti ar siaurinti fstatymo taikymo srities bei prie5tarauti
ADTAI nustatytiems asmens duomenq tvarkymo principams ir kitiems asmens duomenq tvarkym4
reglamentuoj antiems teises aktams.

5. Taisyklese vartojamos s4vokos:
5.1. 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 paga|
identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis
ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetines,
psichines, ekonomines, kult[rines ar socialines tapatybes poZymius.

5.2. Duomenq tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas,
uZra5ymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, logines ir (arba) aritmetines operacijos, paieska,
skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmq rinkinys.

5.3. Duomenq tvarkytojas - juridinis ar fizinis (kuris nera duomenq valdytojo darbuotojas)
asmuo, duomenq valdytojo igaliotas tvarkyti asmens duomenis. Duomenq tvarkytojas ir (arba) jo
skyrimo tvarka nustatyta istatymuose ar kituose teises aktuose.

5.4. Duomenq valdytojas -juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato
asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenq tvarkymo tikslus nustato istatymai
ar kiti teises ak<tai, duomenq valdytojas ir (arba) jo skyrimo tvarka gali bflti nustatyti tuose istatymuose
ar kituose teises aktuose.

5.5. Ypatingi asmens duomenys - duomenys, susijg su fizinio asmens rasine ar etnine kilme,
politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesinese s4iungose, sveikata,
lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistum4.

5. 6. Darbuotoj as - pagal darbo sutarti dirbantis darbuotoj as.



II SKYRIUS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

6. Asmens duomenys Mokykloje tvarkomi iiais tikslais:
6.1. Mokiniq sutardiq apskaitai;
6.2. Ltxnalq pildymui; 

-

6.3. P aiymejimq i5davimui;
6.4. Mokiniq registro tvarkymui;
6.5. Pasiekimq paskelbimui;
6.6. Mokyklos darbuotojq darbo sutardiq sudarymui, saugos, sveikatos instruktaZq dokumentq

ir Zumalq pildymui, igaliojimq i5ralymui;
6.7. Pedagogq registro tvarkymui.
7. Mokyklos igalioti asmenys ir darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens

duomenis, privalo laikytis pagrindiniq asmens duomenq apsaugos principq:
7.1. Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetais tikslais, nurodytais

Siq taisykliq 6 punkte, vadovaujantis tokiais duomenq tvarkymo kriterijais:
7 .l.l.jeigu duomenq subjektas duoda sutikim4;
7.1.2. pagal istatymus Mokykla yra ipareigota tvarkyti asmens duomenis;
7.1.3. siekiama apsaugoti duomenq subjekto esminius interesus.
7.2. Asmens duomenys turi biiti tapat[s, tinkami ir tik tokios apimties, kuri butinajiems rinkti

ir toliau tvarkyti:
7.2.1. Mokymo sutardiq apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokiniq, jtl tevq (ar globejq) vardai,

pavardes, gyvenamoji vieta ir telefonq numeriai.
7.2.2. Ztxnah4pildymo tikslu - mokinio vardas, pavarde, grupe, mokslo metai.
7.2.3. PaZymejimq i5davimo tikslu - mokinio vardas, pavarde, paZymejimo serija, numeris,

i5davimo data, registracij os numeris.
7.2.4. Mokiniq registro tvarkymo tikslu - vardas, pavarde, asmens kodas, grupe
7.2.5. Mokykla gali tvarkyti moksleiviq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais

tikslais.
7.2.6. Pasiekimq viesinimo tikslu - vardas, pavarde, nuotrauka/vaizdo iralas (priedas Nr. 3-

sutikimo forma)
7.3. Asmens duomenys turi btti saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo

tikslai.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMAS

8. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu biidu ir automatiniu bodu naudojant mokykloje
irengtas asmens duomenq tvarkymo priemones.

9. Duomenq subjektq asmens duomenis gali tvarkyti tik Mokyklos direktoriaus igalioti
asmenys.

10. Kiekvienas Darbuotojas, tvarkantis Asmens duomenis, privalo:
1 0. 1 . pasiraiyti konfi dencialumo pasiZadej imy'sutarti.
10.2. tvarkyti Asmens duomenis grieltar- vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais,

kitais teises aktais, instrukcijomis ir Siomis Taisyklemis.
10.3. saugoti Asmens duomenq paslapti, laikytis konfidencialumo principo ir lailcJrti

paslaptyje bet koki4 su Asmens duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jis susipaZino
vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija bttq vie5a pagal galiojandir+ istatymq ar kitq
teises aktq nuostatas. Konfidencialumo principo Darbuotojas turi laikytis ir pasibaigus darbo
santykiams (priedas Nr. 1- isipareigojimas saugoti asmens duomenq paslapti).

10.4. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemonemis susipaZinti su
Asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas tvarkyti Asmens duomenq;



10.5. siekdamas uZkirsti keli4 atsitiktiniam ar neteisetam Asmens duomenq sunaikinimui,
pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, turi saugoti dokumentus
bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengi nereikalingq koprju darymo.

10.6. dokumentq kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi bliti sunaikintos taip, kad
$iq dokumentq nebtitq galima atkurti ir atpalintijq turinio.

10.7. nedelsiant prane5ti mokyklos direktoriui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui apie bet
koki4 itartinq situacij4, kuri gali kelti gresmg Asmens duomenq saugumui ir imtis priemoniq tokiai
situacijai iSvengti.

11. Darbuotojai, kurie automatiniu brldu tvarko Asmens duomenis arba i5 kuriq kompiuteriq
galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi Asmens duomenys, privalo naudoti
slaptai:odiius. Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZodi.

12. Darbuotojas netenka teises tvarkyti Asmens duomenis, kai pasibaigia darbuotojo darbo ar
pana5aus pobtidZio sutartis, arba kai mokyklos direktorius at5aukia Darbuotojo paskyrim4 tvarkyti
Asmens duomenis.
13. Duomenq subjektq dokumentai bei jq kopijos, finansavimo, buhalterines apskaitos ir
atskaitomybes, archyvines ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenq, saugomos spintose arba
kitose ne vie5ose vietose. Asmens duomenq apsaugai uZtikrinti sudaromas asmens duomenq apsaugos
priemoniq s4ralas (priedas Nr. 2- asmens duomenq apsaugos priemoniq s?ra5as).

IV SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTV TEISES

14. Direktoriaus isakymu paskirtas Mokyklos darbuotojas turi uZtikrinti, kad duomenq
subjekto teises biitq tinkamai igyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenq subjektui biitq
pateikiama ai5kiai, suprantamai bei priimtina forma.

15. Duomenq subjekto - mokinio, jo tevq (globejq) - teises ir jq igyvendinimo biidai:
15.1. Zinoti (buti informuotam) apie savo asmeni dr'rorn.nq tvartyma:
15.1.1. Mokykla, tiesiogiai i5 mokinio ar jo tevq (globejq) rinkdama asmens duomenis,

privalo suteikti toki4 informacijq: savo rekvizitus; kokiais tikslais tvarkomi mokinio asmens
duomenys; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; kokius savo asmens duomenis mokinys (o tevai ar
globejai) privalo pateikti ir kokios yra duomenq nepateikimo pasekmes.

15.1.2. Mokykla privalo duomenq subjektui suteikti informacij4 apie teisg susipaZinti su jo
asmens duomenimis, teisg reikalauti i5taisyti neteisingus, nei5samius, netikslius jo asmens duomenis
bei teisg nesutikti, kad biitq tvarkomi tam tikri neprivalomi duomenq subjekto asmens duomenys.
Tokia informacija turetq bDti suteikiama duomenq rinkimo metu.

15.2. Susipalinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:
15.2.1. Jei mokiniui (o tevams ar globejams) kyla klausimq del jo asmens duomenq

tvarkymo, jis, pateikdamas asmens tapatybg patvirtinanti dokument4, turi teisg kreiptis i Mokyklos
administracij4 ir gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu
tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

15.2.2. Mokyklos paskirtas darbuotojas parengia atsakym4 ir pateikia pra5omus duomenis ne
veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo kreipimosi dienos. Duomenq subjekto pralymu tokie
duomenys turi bfiti pateikiami ra5tu.

15.2.3. Reikalauti i5taisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTA[ nuostatq. Jei duomenq
subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi,
nei5sam[s ar netiksl0s, ir, pateikdamas asmens tapatybg patvirtinanti dokumentq, kreipiasi i Mokyklq,
paskirtas darbuotojas nedelsiant privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenq subjekto pra5ymu
(raBytine, Zodine ar kita forma) nedelsiant i5taisyti neteisingus, nei5samius, netii<slius- asmens
duomenis ir (ar) sustabdyti tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4.

15.3. Teise nesutikti, kad b[tq tvarkomi asmens duomenys:



15.3.1. Mokinys (o tevai ar globejai) turi teisg nesutikti (ra5tu, LodLiu ar kitokia forma), kad
btrtq tvarkomi tam tikri neprivalomi asmens duomenys. Toks nesutikimas gali bEti pareik5tas

duomenq rinkimo metu neuZpildant tam tikrq pra5ymo, sutarties ar anketos vietq (eiludiq) arba veliau
gavus bet kokios formos duomenq subjekto pra5ym4 nutraukti tam tikrq neprivalomq asmens
duomenq tvarkymq. Kad 5i teise b[tq igyvendinama, duomenq subjektui privalo btiti suteikta
informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti.

15,4. Teise btti pamir5tam:
15.4.1. Duomenq valdytojai tures uZtikrinti teises btti pamir5tam igyvendinimo galimybg

Siais atvejais:
15,4.t 1. Duomenq saugojimas paZeidZia Bendrqji duomenq apsaugos reglamentq arba

Europos S4jungos ar valstybes nares teisg;
15.4.1.2. Siq d,romenq nebereikia tikslams, kuriems pasiekti jie buvo renkami ar kitaip

tvarkomi, arba kai duomenq subjektas at5auke savo sutikim1ff nesutinka, kad asmens duomenys
butq tvarkomi;

15.4.1.3. Asmens duomenq tvarkymas del kitq prieZasdiq neatitinka Bendrojo duomenq
apsaugos reglamento nuostatq.

15.4.2. Sia teise asmens duomenq subjektai gales pasinaudoti, jeigu:
15.4.2.1. Asmens duomenys nebera reikalingi, kad butq pasiekti tikslai, kuriais jie buvo

renkami arba kitaip tvarkomi;
15.4.2.2. Asmens duomenq subjektas at5aukia sutikim4, kuriuo grindZiamas duomenq

tvarkymas, ir nera jokio kito teisinio pagrindo duomenis tvarkyti. Sis aspektas ypad svarbus tais
atvejais, kai sutikim4 tvarkyti duomenis subjektas i5rei5ke btidamas vaikas;

15.4.2.3. Asmens duomenq subjektas nesutinka su duomenq tvarkymu ir nera vir5esniq teisetq
prieZasdiq tvarkyti duomenis arba duomenq subjektas nesutinka su duomenq tvarkymu;

15.4.2.4. Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisetai;
15.4.2.5. Asmens duomenys turi biiti iStrinti laikantis Europos Sqjungos arba valstybes

nares teiseje, kuri taikoma duomenq valdytojui, nustatytos teisines prievoles;
15.4.2,6. Asmens duomenys buvo surinkti informacines visuomenes paslaugq siiilymo

kontekste.
15.4.3. duomenq subjekto teises bEti pamir5tam igyvendinimas nera absoliutus ir gali biiti

apribotas esant bent vienai Siq aplinkybiq, nepriklausomai nuo to, ar Sia teise siekia pasinaudoti
asmuo, s4moningai sutikgs del duomenq tvarkymo, ar vaikas:

15.4.3.1. Siekiant pasinaudoti teise i savirai5kos ir informacijos laisvg;
15,4.3.2. Siekiant laikytis Europos S4jungos ar valstybes nares teise, kuri taikoma duomenq

valdytojui, nustatytos teisines prievoles, kuria reikalaujama tvarkyti duomenis, arba
siekiant atlikti uZduoti, vykdomq vie5ojo intereso labui, arba vykdant duomenq valdytojui pavestas

vie5osios valdZios funkcij as ;

15.4.3.3. Del vie5ojo intereso prieZasdiq visuomends sveikatos srityje;
15,4.3,4, Archyvavimo tikslais vie5ojo intereso labui, moksliniq ar istoriniq tyrimq

tikslais arba statistiniais tikslais, jeigu del teises b[ti pamirStam tai gali tapti neimanoma arba ji gali
labai sukliudyti pasiekti to tvarkymo tikslus;

15.4.3.5. Siekiant pareik5ti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
15.5. Teise i duomenq perkeliamum4:
15.5.1. Duomenq subjektas turi teisg gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis

pateike duomenq valdytojui susistemintu, iprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi
teisg persiqsti tuos duomenis kitam duomenq valdytojui, o duomenq valdytojas, kuriam asmens
duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kli[diq, kai:

15.5.1.1. duomenq tvarkymas yra grindliamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a
punkt4 afua9 straipsnio 2 dalies a punktq arba sutartimi pagal 6 straipsnio I dalies b punkt4;

1 5.5. 1 .2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonemis.
15,5.2, Naudodamasis savo teise i duomenq perkeliamumqpagal l5.5.l dali, duomenq

subjektas turi teisg, kad vienas duomenq valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiqstq kitam, kai



tai techni5kai imanoma.
15.5.3. Sio straipsnio 15.5.1 dalyje nurodyta teise naudojamasi nedarant poveikio BDAR 17

straipsniui. Tateise netaikoma, kai tvarkyti duomenis bfitina siekiant atlihi uZduoti, vykdom4vie5ojo
intereso labui arba vykdant duomenq valdytojui pavestas vieSosios valdZios
tunkcijas.

15.5.4. 15.5.1 dalyje nurodyta teise negali daryti neigiamo poveikio kitq teisems ir laisvems.

V SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

16. Mokyklos darbuotojai, direktoriaus isakymu paskirti tvarkyti asmens duomenis, turi
laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4
informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija btitq vie5a
pagal galiojandiq istatymq ar kitrtr teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenq paslapti
galioja tup pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

17. Mokyklos direktoriaus isakymu paskiria atsakingq darbuotoj4, kuris pasira3ytinai
supaZindina naujai priimtus darbuotojus su Taisyklemis ir uZtikrina Siq Taisykliq igyvendinim?.

18. Darbuotojai gali susipaZinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenq rinkmenomis,
su kuriais susipaZinti ir juos tvarkyti jie buvo igalioti.

19. Darbuotojai turi imtis priemoniq, kad bEtq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam
asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam
tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengiant
nereikalingq koprjq darymo. Jei darbuotdas abejoja idiegtq saugumo priemoniq patikimumu, jis turi
kreiptis i tiesiogini savo vadov4, kad bfltq ivertintos turimos saugumo priemones ir, jei reikia,
inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.

20. Darbuotojas, kuris automatiniu btidu tvarko asmens duomenis arba i5 kuriq kompiuteriq
galimapatekti ivietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo naudoti sukurtus
slaptai:odlius. Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZodi.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Mokyklos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq
laikymosi Mokykloje koordinavimo ir kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus
atlieka asmens duomenq tvarkymo rizikos vertinim4 ir ataskait4 pateikia asmens duomenq valdytojo
vadovui.

22. Ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens duomenq tvarkymo organizaciniq ir
techniniq saugumo priemoniq audit4.

23. Taisykles skelbiamos Mokyklos interneto svetaineje.
24. UZ Taisykliq pa?eidimq Mokyklos darbuotojams taikoma istatymuose numatyta

atsakomybe.
25. Darbuotoj ai su Taisyklemis supaZindinami pasiraSytinai.



Asmens duomenq tvarkymo Siauliq r.

Kur5enq sporto mokykloj e taisykliq

1 priedas

Sr.lulrr; R.KURSENU spoRTo MoKvKLA

[sipareigojimas saugoti asmens duomeng paslapti

AS suprantu, kad:
- savo darbe tvarkysiu asmenis duomenis, kurie negali btiti atskleisti ar perduoti neigaliotiems

asmenims ar institucijoms;
- dratdZiama perduoti neigaliotiems asmenims slaptalodLius ir kitus duomenis, leidZiandius

programinemis ir techninemis priemonemis suZinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sqlygas

susipaZinti su asmens duomenimis;
- netinkamas asmens duomenq tvarkymas gali uZtraukti atsakomybg pagal Lietuvos

Respubliko s istatymus.

AS isipareigoju:
- saugoti asmens duomenq paslapti;

- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises

aktais, taip pat pareiginiais nuostatais ir taisyklemis, reglamentuojandiomis man patiketas asmens

duomenq tvarkymo funkcijas;
- neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sQlygr+ ivairiomis

priemonemis su ja susipaZinti nei vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek

istaigos viduje, tiek uZ jos ribq;
- pranesti savo vadovui ir duomenq apsaugos igaliotiniui apie kiekvien4 itartinq situacij4, kuri

gali kelti gresmg asmens duomenq saugumui.

AX iinau, kad:
- uZ Sio isipareigojimo nesilaikym4 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines

apsaugos istatymo paileidimqturesiu atsakyti pagalgaliojandius Lietuvos Respublikos istatymus;
- asmuo, patyrgs lalq ddl neteiseto asmens duomenq tvarkymo arba kitq duomenq valdytojo

ar duomenq tvarkytojo veiksmq ar neveikimo, turi teisg reikalauti atlyginti jam padarytq turting ar

neturting Zal4;

- duomenq valdytojas, duomenq tvarkytojas ar kitas asmuo, atlygina asmeniui padarytqLalq,
patirt4 nuostoli i5reikalauja istatymq nustatyta tvarka i5 asmens duomenis tvarkandio darbuotojo, del

kurio kaltes atsirado SiLala;
- Sis isipareigojimas galios vis4 mano darbo laikq Sioje istaigoje ir pasitraukus i5 valstybes

tarnybos, perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams.

A5 esu susipaZings su Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu ir
Asmens duomenq tvarkymo Vyriausiojoje tarnybines etikos komisijoje taisyklemis.

(para5as, vardas, pavarde, data)



Asmens duomenq tvarkymo Siauliq r.
KurSeng sporto mokykloje taisykliq

2 priedas

ASMENS DUOMENU APSAUGOS PRIEMONIU SARASAS

. Administracija igyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas asmens

duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo
bet kokio neteiseto tvarkymo: infrastruktfirines priemones (tinkamas patalpq i5destymas, tinkamas
technines irangos i5destymas ir prieZiiira, grieZtas prie5gaisrines saugos nonnq laikymasis,
kontroliuojamas patekimas i Administracijos pastat4); administracines priemones (tinkamas darbo
organizavimas, darbuotojq informavimas, vidaus teises aktq keitimas); telekomunikacines priemones
(informaciniq sistemq prieliira, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo uZtikrinimas,
nuolat atnauj inama antivirusine pro grama);

. Prieiga prie duomenq suteikiama tik tam asmeniui, kuriam duomenys yra reikalingi jo
fi.rnkcijoms vykdyti;

. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti naudotojui yra
suteiktos teises;

. uZtikrintas slaptailodiliq konfidencialumas; jie yra unikaltis; sudaryti i3 ne maZiau kaip 8

simboliq, nenaudojant asmeninio pobiidZio informacijos; keidiami ne rediau kaip kart4 per 2
menesius.

. uZtikrinama asmens duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio
tinklo elektroniniq rySitt priemonemis;

. uZtikrinamas patalpq, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (apribojamas
neigaliotq asmenq patekimas i atitinkamas patalpas ir pan.);

. uZtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos
(antivirusiniq programq idiegimas, atnauj inimas ir pan.);

. kontroliuojama prieiga prie asmens duomenq tokiomis organizacinemis ir techninemis
asmons duomenq saugumo priemonemis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi bei teisiq
gavimo pastangas;

. uZtikrinamas saugirl protokolq ir (arba) slaptai:odi:iq naudojimas, kai asmens duomenys
perduodami i5oriniais duomenq perdavimo tinklais;

. uZtikrinama, kad informaciniq sistemq testavimas nebEtq vykdomas su realiais asmens

duomenimis, i5skyrus butinus atvejus, kuriq metu biitq naudojamos organizacines ir technines asmens
duomenq saugumo priemones, uZtikrinandios realiq asmens duomenq saugumq;
. uZtikrinamas patalpq, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas;
. uZtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programines irangos (pvz.,
antivirusiniq programq idiegimas, atnauj inimas) ;

. teikiamq asmens duomenq paie5kos uZklausoje nurodomas asmens duomenq naudojimo
tikslas (-ai);

. Jeigu asmens duomenys gaunami/teikiami i5orineje duomenq laikmenoje, uZtikrinama
asmens duomenq saugos kontrole;

. asmens duomenys po jq panaudojimo iStrinami;

. jeigu asmens duomenys gaunami/teikiami elektroniniupa5tu: uZtikdnama asmens duomenq
saugos kontrolO, asmens duomenys po jq panaudojimo iBtrinami

. jeigu asmens duomenys gaunami/teikiami i5oriniais duomenq perdavimo tinklais,
uZtikrinamas saugiq protokolq (pur, S Sl)/slaptaZodZiq naudoj imas;

. jei naudojami mobilieji irenginiai (pvz., neSiojamieji kompiuteriai, plan5etes, i5manieji
telefonai) ne duomenq valdytojo ir (ar) duomenq tvarkytojo vidiniame tinkle, uZtikdnama, kad juose
esantys ypatingi asmens duomenys ir prisijungimo prie duomenq valdytojo ir (ar) duomenq
tvarkytojo tvarkomq asmens duomenq informacija apsaugomatokiomis priemonemis, kurios atitiktq
asmens duomenq atskleidimo keliam4 rizik1.



Asmens duomenq tvarkymo Siauliq r.
Kur5enq sporto mokykloje taisykliq
3 priedas

SUTIKIMAS

DEL NEPILNAMEdIO ASMENS DUOMENU NAUDOJIMO
PASTEKTMV VrEsrNrMO TTKSLATS

men. d.

atstovaudama(-as)
(vardas, pavarde)

mokini sutinku,
kad:

(vardas, pavardd, gimimo metai)
I . bUtq fotografuoj amalfi lmuoj ama renginio metu;
2. nuotrauka/vaizdo ira5as biitq naudojama mokyklos internetiniame puslapyje

(ttttp:llwww.srsm.tt0, mokyklos facebook'o paskyroje, mokyklos skelbimq lentoje bei kitoje vieSoje
erdveje (tik pasiekimo viesinimo tikslu);

3.vardas,pavardeb[tqnaudojamamokyklosinternetiniamepus1apyje@,
mokyklos facebook'o paskyroje, mokyklos skelbimq lentoje bei kitoje vie5oje erdveje (tik pasiekimo
vie5inimo tikslu).

Sutikimas isigalioja nuo pasiraSymo dienos iki sutarties su Mokykla nutraukimo dienos.
Pasilieku teisg bet kuriuo metu nutraukti sutikimo galiojim4 apie tai informuojant Mokyklos

administracrjA el. pa5tu: kursenusm@gmail.com.

Papildomos asmens duomenq apsaugos s4lygos, i5kilus klausimams, aptariamos individualiai.

jraiyti

(atstovo vardas, pavarde) (paraSas)

m.20

AS,


