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UAB,,JONTSXTO VANDENYS"
ASMENS DUOMENq] TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,JoniSkio vandenys" (toliau - Bendrove) Asmens duomenq tvarkymo taisykles (toliau -
Taisykles) nustato Bendroves vykdomq klientq asmens duomenq rinkimo, naudojimo, tvarkymo ir
saugojimo principus, klientq asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones bei kas, kokiais
tikslais gali susipaZinti su klientq asmens duomenimis, uZtikrinant Lietuvos Respublikos ir
Europos Sqjungos teises aktq reikalavimus.
Vykdant Bendroves interneto svetaines lankytojq asmens duomenq tvarkym4, vadovaujamasi

Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis ir kitais teises aktais,

reglamentuojandiais asmens duomenq apsaug4.

Duomenq valdytojas - UAB ,,Joni5kio vandenys" (i.k. 157531950, Bariiinq g. l, Satk[nq k.,

Joni5kio r.).
II SKYRIUS
s.dvoKos

Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe nustatyta arba kurio
tapatybg galima nustatlti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurid tapatybg galima nustatyti, yra

asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, 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 fizines,

fiziologines, genetin€s, psichines, ekonomines, kultUrines ar socialines tapatybes poZymius.

Duomenq subjektas - asmuo, kuriam priklauso Taisyklese nurodytais tikslais tvarkomi asmens

duomenys.
Duomeng subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmi5kas

tinkamai informuoto duomenq subjekto valios i5rei5kimas pareiSkimu arba vienareik5miais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad b[tq tvarkomi su juo susijq asmens duomenys.

Duomeng tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonemis su

asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq seka, kaip
antai rinkimas, ira5ymas, rti5iavimas, .sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas,

susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu b[du sudarant galimybg
jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, i5trynimas

arba sunaikinimas.
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Duomeng tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentiira ar kita istaiga,
kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Duomenq valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentflra ar kita istaiga,
kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones. Duomenq
valdytojas yra Bendrove.

10. Reglamentas - 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
20161679.

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI.

ll.Bendrove, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos S4jungos teis€s aktais bei Siomis

Taisyklemis, tvarko asmens duomenis teisetu, s4Ziningu ir skaidriu biidu, renka juos nustatytais,
aiSkiai apibreZtais bei teisetais tikslais ir tik tiek, kiek reikia siekiant pasiekti tikslus, del kuriq jie
tvarkomi.

12. Bendrov€ asmens duomenis tvarko turedama duomenq subjekto sutikim4, vykdydama su duomenq
subjektais sudarytas vartojimo ir kitas sutartis, atlikdama uZduotis, vykdomas vie5ojo intereso
labui arba kai warkyti duomenis bfltina siekiant teisetq duomenq valdytojo tikslq.

13. Bendrove turi teisg duomenq tvarkymo veiksmams (pavyzdLiui, duomenq rinkimo, grupavimo,
atsakymq rengimo tikslais) pasitelkti duomenq tvarkytojus. Duomenq tvarkytojai atlieka duomenq
subjektq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, jiems pavestus ra5ytine sutartimi arba atskiru
nurodymu, iSskyrus atvejus, kai istatymai ir kiti teises aktai nustato kitaip. Duomenq tvarkytojai
privalo garantuoti reikiamas technines ir organizacines duomenq apsaugos priemones ir uZtikrinti,
kad tokiq priemoniq butq laikomasi.

14. Bendrovds, duomenq tuarkytojo ir jq atstovq darbuotojai, kurie tvarko asmens arba kuriems Siq

Taisykliq arba Bendroves vadovo isakymo pagrindu suteikta prieiga prie asmens duomenq,
privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis
susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija
b[tq vie5a'pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens
duomenq paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pAsibaigus darbo ar sutartiniams
santykiams

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARJffMO TIKSLAS IR APIMTIS

15. Bendrove tvarko klientq vard;,pavardg, asmens kod4, gimimo dat4, asmens tapatybes dokumento
numeri, i5davimo dat4 ir viet4, gyvenamosios vietos adres4, telefono numeri, elektroninio paSto

adres4, sutarties numeri, skaitiklio numeri, paslaugos teikimo adres4, informacij4 apie suteiktas
paslaugas (kaina, kiekis, skaitliukq parodymai, terminai), gyventojq skaidiq, Lym4 apie taikytin4
kompensacij4 ftompensacijos dydis, data, terminas), duomenis apie atsiskaitym4 uZ suteiktas
paslaugas (mokejimo data, mokejimo suma, likusi nepadengta suma, apmokejimo biidas), teismo
sprendimo dat4, numeri, priteistos skolos dydi, duomenis apie vykdomus antstolio iSie5kojimo
veiksmus.

16. Bendrove klientq asmens duomenis gauna tiesiogiai i5 duomenq subjektq, i5 trediqjq asmenq -
apylinkes ir apygardos teismq (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis
duomenys), i5 antstolio (apie vykdomus antstolio i5ie5kojimo veiksmus), i5 kitq trediqjq asmenq,
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jei tai neprie5tarauja teises aktq reikalavimams (pavyzdLiui, valstybes registrq). Be teiseto

I pagrindo gauti duomenq subjekto asmens duomenys Bendroveje negali btiti tvarkomi.
| 17. Bendrove klientq asmens duomenis gauna i5 Joni5kio rajono savivaldybes (paZyma apie teisg !

kompensacij4 - vardas, pavarde, vidutines menesines pajamos, kompensacijos dydis, kartu
gyvenandiq asmenq skaidius data, terminas). Duomenys gaunami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams istatymu, taip pat pagal

socialines apsaugos ir darbo ministro 2012m. sausio 25 d. isakymu Nr. Al-35 ,,Del dokumentq,
nustatytq Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos nepasiturintiems gyventojams

istatyme, formq patvirtinimo".
18. Duomenys apie klientui pritaikyt4 kompensacijq (vardas, pavarde, bendrai gyvenandiq asmenq

skaidius, suteiktos paslaugos, paslaugq kaina, kompensacijos dydis, laikotarilis uZ kuri pritaikyta
kompensacija) teikiamoms paslaugoms teikiami Joni5kio rajono savivaldybes administracijai.
Duomenys teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigines socialines paramos

nepasiturintiems gyventojams istatymu, taip pat pagal socialines apsaugos ir darbo ministro 2012

m. sausio 25 d. isakymu Nr. Al-35 ,,Del dokumentq, nustatytq Lietuvos Respublikos pinigines
socialines paramos nepasiturintiems gyventojams istatyme, formq patvirtinimo".

19. Duomenys apie skolinink4 ir skol4 teikiami teismams ir antstoliams Civilinio proceso kodekso

nustatyta tvarka, siekiant priteisti ir i5ieSkoti isiskolinim4 uZ suteiktas paslaugas. Tais atvejais, kai
sudaromos paslaugr4 sutartys su socialinio bDsto nuomininkais, asmens duomenys apie

isiskolinim4 uZ paslaugas (vardas, pavarde, kliento kodas, adresas, skolos dydis, terminai,
delspinigiai, taip pat kita su isiskolinimu susijusi informacija) teikiama socialinio b[sto savininkui

Joni Skio raj ono savival dybes admini str acijai.
20. Bendrove gali teikti klientq, kurie yra skolingi, duomenis skolq i5ieSkojimo imon€ms tik tuo

atveju, jeigu ji klientui paStu irlarba elektroniniq rySiq priemonemis pateike ra5ytini priminim4
apie isipareigojimq neivykdym4 ir per 30 kalendoriniq dienq nuo dienos, kuri4 Bendrove i5siunte
(pateike) duomenq subjektui priminim4 skola liko nepadengta ir (arba) mokejimo terminas nebuvo
atidetas arba duomenq subjektas pagristai negindijo skolos.

V SKYRIUS
KLIENTU ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS

21. Aktyvioje duomenq bazeje asmens duomenys tvarkomi nuo kliento duomenq pateikimo momento,
iki paslaugq suteikimo momento (sutarties visi5ko lvykdymo). Suejus duomenq saugojimo
aktyvioje duomenq bazeje terminui, asmens duomenys perkeliami i archyv4 ir teises aktq nustatyta
tvarka saugojami 10 metq nuo perkeli4o dienos, jei galiojantys teises aktai nenumato kitokiq
terminq. Suejus archyvavimo terminui popierine ir skaitmenine forma duomenys sunaikinami
Bendrov€s igalioto darbuotojo.

22.Bendrove gali warkyti asmens duomenis asmenq, besikreipiandiq i Bendrovg, tadiau nesudariusiq
su ja sutardiq, remdamasi proporcingumo principu tiek, kiek tai yra b[tina teisetiems tikslams
pasiekti.

23. Bendroves klientq asmens duomenis tvarko Bendrov6s vadovo isakymu paskirti darbuotojai.
24.Kai asmens duomenys tvarkomi automatiniu b[du ir taikomos tinkamos duomenq saugum4

uZtikrinandios priemonds, teikiant asmens duomenis pagal Bendroves ir duomenq gavejo sudaryt4
asmens duomenq teikimo sutarti, prioritetas turi blti teikiamas automatiniam duomenq teikimui, o
teikiant asmens duomenis pagal duomenq gavejo praSym4, - duomentl teikimui elektroniniq ry5iq
priemonemis.



25. Asmens duomenys duomenq gavdjams, esantiems Europos Sqjungos valstybese nardse ir kitose
Europos ekonomines erdves valstybese, teikiami tomis padiomis s4lygomis ir tvarka kaip ir
duomenq gavejams, esantiems Lietuvos Respublikoje.

26. Teikiant asmens duomenis i trediqi4 valstybg biitina teises aktq nustatlta tvarka gauti Valstybines
duomenq apsaugos inspekcijos leidim4.

2T.Leidimas yra i5duodamas, jeigu duomenq gavejo valstybeje yra uZtikrintas tinkamas asmens
duomenq teisines apsaugos lygis. Asmens duomenq teisines apsaugos lygis vertinamas
atsiZvelgiant ivisas aplinkybes, susijusias su duomenq teikimu, ypad itrediojoje valstybeje, ikuri4
ketinami teikti asmens duomenys, galiojandius istatymus, kitus teises aktus bei Bendroves
parengtus dokumentus, uZtikrinandius asmens duomenq teising apsaug4, i teikiamq duomenq
pob[di, duomenq tvarkymo b[dus, tikslus, trukmg, saugumo priemones, ktiriq bus laikomasi toje
valstybeje.

28. Valstybine duomenq apsaugos inspekcija i5duoda leidim4 teikti asmens duomenis i trediqj4
valstybg, kuri neuZtikrina tinkamo asmens duomenq teisines apsaugos lygio, jeigu Bendrove yra
nustadiusi tinkamas duomenq apsaugos priemones asmens privataus gyvenimo neliediamumui,
kitoms duomenq subjekto teisems apsaugoti ir igyvendinti. Tokios apsaugos priemon€s turi b[ti
i5destytos asmens duomenq teikimo i trediqsias valstybes sutartyje arba kitame raSytines formos
dokumente.

29. Duomenq tvarkymo veiksmus atlieka Bendroves vadovo isakymu paskirti darbuotojai arba
Bendroves pasitelkti duomenq tvarkytojai. Prieiga prie asmens duomenq suteikiama tik Bendroves
vadovo isakymu igaliotiems asmenims arba Bendroves paskirtiems duomenq tvarkytojams.
Prieiga prie asmens duomenq suteikiama tik tiems asmenims, kuriems asmens duomenys yra
reikalingi jq darbo funkcijoms vykdyti.

30. Bendrovd savo nuoZiflra turi teisg bet kada paskirti arba pakeisti paskirt4 duomenq warkytoj4.
31. Prieig4 turintys atsakingi asmenys su asmens duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriems

atlikti jiems yra suteiktos teises.
32. Bendrove uZtikrina, kad duomenq apsaugos pareigflnas butq tinkamai ir laiku itraukiamas i visq su

asmens duomenq apsauga susijusiq klausimq nagrinejim4.
33. Bendrove, laikydamasi teises aktq reikalavimq, gali perduoti tvarkomus asmens duomenis:

33.l.Tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientq aptdrnavimo, programines irangos
prieZi[ros, apskaitos ir kitas paslaugas (paslaugq teikejams), siekiant uZtikrinti tinkam4
Bendroves paslaugq teikim4, valdym4 ir vystym4. Tokiais atvejais Bendrove imasi reikiamq
priemoniq siekiant uZtikrinti, kad pasitelkti duomenq tvarkytojai warkytq teikiamus asmens
duomenis tik tais tikslais, del kuriq Sie buvo teikti, uZtikrinant tinkamas technines ir
or ganizacine s pri emone s.

33.2.YaldLios arba teisdsaugos istaigoms, policijai arba prieZiDros institucijoms, kai tai privaloma
pagal galiojandius teises aktus ar teismo sprendim4 arba siekiant uZtikrinti Bendrovds teises
arba Bendroves klientq, darbuotojq ir turto saugum4.

34. Bendrove uZtikrina, kad Bendroveje paskirtas duomenq apsaugos pareigiinas bfltq itrauktas i su
asmens duomenq tvarkymu Bendroveje susijusius veiksmus bei informuojamas apie paZeidimus ir
skundus del asmens duomenq apsaugos.

35. Duomenq apsaugos pareig[nas atlieka Sias uZduotis:
35.l.Informuoja Bendrovg arba duomenq tvarkytoj4 ir duomenis tvarkandius darbuotojus apie jq

prievoles pagal Reglament4 ir lstatym4 ir konsultuoja Siais klausimais;
35.2.Stebi, kaip laikomasi Reglamento, kitq Europos Sqjungos arba Lietuvos Respublikos

duomenq apsaugos nuostatq ir Bendroves politikos asmens duomenq apsaugos srityje,
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iskaitant pareigq pavedim4, duomenq tvarkymo operacijose dalyvaujandiq darbuotojq
informuotumo didinim4 bei mokym4 ir susijusius auditus;

35.3.Papra5ius konsultuoja del poveikio duomenq apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikim4 pagal

Reglamento 35 straipsni;
3 5 .4.B endradarb iauj a su pri eZitiro s institucij a;

35.5.Atlieka kontaktinio asmens funkcijas prieZilros institucijai kreipiantis su duomenq tvarkymu
susijusiais klausimais, iskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas i5ankstines

konsultacijas ir prireikus konsultuoj a kitais klausimais.
Duomenq apsaugos pareigiinas, vykdydamas savo uZduotis, tinkamai ivertina su duomenq

tvarkymo operacijomis susijusi pavojq, atsiZvelgdamas i duomenq tvarkymo pobldi, aprepti,

kontekst4 ir tikslus.
Duomenq apsaugos pareigtinas atlieka tik Reglamento 39 straipsnyje iftirtintas uZduotis ir nera

asmeni5kai atsakingas uZ Reglamento nuostatq nesilaikym4 Bendrovei tvarkant asmens duomenis.

VI SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO TVARKA

Bendrove uZtikrina duomenq subjektq teises pagal Reglament4 ir kitus teises aktus.

Bendrove duomenq gavimo metu duomenq subjektui nurodo duomenq valdytojo ir, jeigu taikoma,
duomenq valdytojo atstovo tapatybg ir kontaktinius duomenis, duomenq apsaugos pareigtino
kontaktinius duomenis, duomenq tvarkymo tikslus, del kuriq ketinama tvarkyti asmens duomenis,

taip pat duomenq tvarkymo teisinipagrind4, asmens duomenq gavejus arba jq kategorijas.
Duomenq subjektas, pateikgs Bendrovei asmens tapatybg patvirtinant! dokument4 arba teises aktq
nustatyta tvarka ar elektroniniq rySiq priemonemis, kurios leidLia tinkamai identifikuoti asmeni,
patvirtings savo asmens tapatybg, turi teisg gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens

duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo teikti
per paskutinius 1 metus. Informacija apie tvarkomus asmens duomenis teikiama suinteresuotam

asmeniui atvykus iBendrovg arba kitais biidais, kuriuos reglamentuoja Bendroves vidiniai aktai.
Asmens duomenys duomenq subjektui susipaZinti teikiami, taip pat taisomi ir naikinami arba jq
tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenq subjekto tapatj,bg ir jo asmens duomenis
patvininandius dokumentus arba elektroniniq ry5ill priemonemis, kurios leidLia tinkamai
identifikuoti asmeni, gavus duomenq subjekto praSym4.

Bendrove, gavusi duomenq subjekto paklausim4 del jo asmens duomenq tvarkymo, privalo
atsakyti, ar su,juo susijg asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenq subjektui pra5omus

duomenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto kreipimosi dienos.
Duomenq subjekto pra5ymu tokie duomenys turi buti pateikiami raStu.

Duomenq subjektui teikiant Bendroves tvarkomus duomenq subjekto asmens duomenis, Bendrove
uZtikrina tinkamas organizacines ir technines duomenq saugumo priemones, kad i5 pateiktq
duomenq neb[tq galima identifikuoti kitq duomenq subjektq.
Bendroves tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys kart4 per kalendorinius metus duomenq
subjektui teikiami neatlygintinai. Antr4kart metuose duomenq subjektui teikiant asmens duomenis,
vaizdo ira54, duomenq subjektas informuojamas apie nustatyt4 atlyginimo dydi @avyzdLiui, uL

CD, DVD ar kitos laikmenos, kurioje yravaizdo lraSo kopija, gavim4, dokumentq rengim4 ir t. t.),
duomenq teikimo apmokejimo tvark4. Teikiant duomenis atlygintinai vadovaujamasi principu, kad

atlyginimo dydis neturi vir5yti duomenq teikimo s4naudq bei Duomenq teikimo duomenq subjektui



45.

46.

48.

49.

47.

atlyginimo taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 201I m. rugsejo l4 d.
nutarimu Nr. 1074.
Jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, neiSsam[s ar netikslUs, ir kreipiasi i Bendrovg, Bendrove nedelsdama
privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenq subjekto raSytiniu pra5ymu, pateiktu asmeni5kai,
pa5tu ar elektroniniq rySiq priemonemis, nedelsdama i5taisyti neteisingus, neiSsamius, netikslius
asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus
saugojim4.
Jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra tvarkomi neteisetai, nes4Ziningai, ir kreipiasi ! Bendrovg, Bendrove nedelsdama,
tadiau ne vdliau kaip per 5 darbo dienas, privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenq
tvarkymo teis€tum4, s4Ziningum4 ir duomenr4 subjekto pra5ymu (i5reik5tu ra5ytine forma)
nedelsdama sunaikinti neteisetai ir nes4Ziningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokiq
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus saugojim4.
Duomenq subjekto pra5ymu sustabdZius jo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, asmens
duomenys, kuriq tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi b[ti saugomi tol, kol bus iStaisyti ar sunaikinti
(duomenq subjekto pra5ymu arba pasibaigus duomenq saugojimo terminui). Kiti tvarkymo
veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali buti atliekami tik turint tiksl4 lrodyti aplinkybes, del
kuriq duomenq tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;jei duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau
tvarkyti savo asmens duomenis;jei reikia apsaugoti trediqjq asmenq teises ar teisetus interesus.
Bendrove nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas, praneSa duomenq subjektui apie jo
praSymu atlikt4 ar neatlikt4 asmens duomenq i5taisymq, sunaikinim4 ar asmens duomenq tvarkymo
veiksmq sustabdym4.
Bendrovei abejojant duomenq subjekto pateiktq asmens duomenq teisingumu, Bendrove sustabdo
tokiq duomenq tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie asmens duomenys gali
b[ti naudojami tik jq teisingumui patikrinti.
Bendrov6 nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenq gavejus apie
duomenq subjekto pra5ymu i5taisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus atvejus, kai pateikti toki4 informacij4 bltq neimanoma arba
pemelyg sunku (del didelio duomenq subjektq skaidiaus, duomenrl laikotarpio, nepagristai dideliq
s4naudq). Tokiu atveju nedelsiant prane5ama Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.
Bendrove duomenq subjekto praSymu praneSa duomenq subjektui apie jo asmens duomenq
tvarkymo veiksmq nutraukim4 ar atsisakym4 nutraukti duomenq tvarkymo veiksmus.
Jeigu nustatoma, kad Bendrove duomenq subjekto asmens duomenis tvarko neteisetai ir
nes4Ziningai, Sie duomenys nedelsiant, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas, sunaikinami
Bendroves iniciatyva arba duomenq subjekto pra5ymu.
Duomenq subjektas raSytin! praneSim4 apie nesutikim4 del asmens duomenq tvarkymo pateikia
Bendrovei asmeniSkai, paStu ar elektroniniq ry5iq priemonemis. Jeigu duomenq subjekto
nesutikimas yra teisiSkai pagristas, Bendrove privalo nedelsdama, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo
dienas, neatlygintinai nutraukti asmens duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus istatymq nustatytus
atvejus, ir informuoti duomenq gavejus.
Duomenq subjektas turi teisg nesutikti, kad jo asmens duomenys b[tq tvarkomi, nenurodydamas
nesutikimo motyvq. Bendrove prie5 rinkdama asmens duomenis supaZindina duomenq subjekt4 su
teise nesutikti, kad jo asmens duomenys butr4 tvarkomi. Duomenq subjekto pra5ymu Bendrovd
privalo prane5ti duomenq subjektui apie jo asmens duomenq tvarkymo veiksmq nutraukim4 ar
ats isakym4 n utraukti duomenq tvarkymo veiksmus.
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55. Duomenq subjektas turi teisg reikalauti, kad Bendrove nepagristai nedelsdama i5taisytq netikslius

su juo susijusius asmens duomenis. AtsiZvelgiant i tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi,
duomenq subjektas turi teisg reikalauti, kad b[tq papildyi nei5samfls asmens duomenys,

pateikdamas papildom4 parei 5kim4.
56. Duomenq subjektas turi teisg reikalauti, kad Bendrove nepagristai nedelsdama i5trintq su juo

susijusius asmens duomenis, o Bendrove ipareigota nepagristai nedelsdama i5trinti asmens

duomenis, jei tai neprie5tarauja galiojantiems teises aktams ir jei tai galima pagristi viena i5

prieZasdiq:
56.l.Asmens duomenys nebera reikalingi, kad btitq pasiekti tikslai, del kuriq jie buvo renkami ar

kitaip tvarkomi;
56.2.Asmens duomenq subjektas atSaukia sutikim4, kuriuo grindLiamas asmens duomenq

tvarkymas ir nera kito teisinio pagrindo tvarkyti asmens duomenis;

56.3.Asmens duomenq subjektas nesutinka su asmens duomenq tvarkymu;
56.4.Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisetai;
56.5.Asmens duomenys turi b[ti i5trinti laikantis Europos Sqjungos arba Lietuvos Respublikos

teiseje nustatytos teisines prievoles;
Duomenq subjektas turi teisg reikalauti, kad Bendrove apribotq duomenq tvarkym4, kai taikomas

vienas i5 Siq atvejq:
57.l.Duomenq subjektas uZgindija duomenq tikslum4 tokiam laikotarpiui, per kuri Bendrove gali

patikrinti asmens duomenq tikslum4;
57.2.Asmens duomenq tvarkymas yra neteisetas ir duomenq subjektas nesutinka, kad duomenys

butq i5trinti ir vietoj to pra5o apriboti jq tvarkym4;
57.3.Bendrovei nebereikia asmens duomenq tvarkymo tikslais, tadiau jq reikia duomenq subjektui

siekiant pareikSti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
57.4.Duomenq subjektas paprie5taravo duomenq tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Bendroves

teisetos prieZastys (siekiant atlikti uZduoti vie5ojo intereso labui arba vykdant Bendrovei
pavestas vie5osios valdZios funkcijas) yra vir5esnes uZ duomenq subjekto prieZastis.

Duomenq subjektas, kai duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonemis, turi teisg gauti su

juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateike Bendrovei susistemintu, iprastai naudojamu ir
kompiuterio skaitomu formatu ir turi teisg persiqsti tuos duomenis kltam duomenq valdytojui (teise

i duomenq perkeliamum4), o Bendrovd, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam

kliiidiq.
59. Atsakym4 i duomenq subjekto praSym4 Bendrove pateikia per I kalendorin! menesi nuo pra5ymo

pateikimo dienos. AtsiZvelgiant ipraSyma kieki ir sudetingum4, Sis terminas gali bUti pratgstas du

m€nesius.
60. Duomenq subjekto teises igyvendinamos vadovaujantis Bendroves vadovo patvirtintomis

Duomenq subj ekto teisiq i gyvendinimo taisyklemis.
61. Del neteiseto asmens duomenq tvarkymo duomenq subjektai turi teisg kreiptis su skundu i

Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4.

VII SKYRIUS
KLIENTU ASMENS DUOMENU SAUGUMO TECHNINES IR ORGANIZACINES

PRIEMONES

62. Asmens duomenq tvarkym4 reglamentuoja ir jo teisetum4 uZtikrina Sios Bendroves vadovo

isakymu patvirtintos Taisykles, kurios privalo bUti aktualios, laiku atnaujinamos ir nepertraukiam4

58.



-

laik4 galiojandios. Taisykles turi bDti perZiDrimos ir, reikalui esant, atnaujinamos ne rediau kaip
vien4 kart4 per dvejus kalendorinius metus.
Bendrove taiko atitinkamas technines ar organizacines priemones, kad b[tq uZtikrintas tinkamas
asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug4 nuo duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto
duomenq tvarkymo ir nuo netydinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir
konfi dencialumo principas).
Siame skyriuje ir kituose Bendrov€s vidiniuose dokumentuose nurodytos asmens duomenq
saugumo priemon6s, kurios igyvendinamos Bendroves ir Bendroves paskirtq duomenq tvarkytojq,
siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.
Asmens duomenq saugumo priemones nustatomos atsiZvelgiant i Valstybines duomenq apsaugos
inspekcijos reikalavimus, galiojandius teis6s aktus bei atliekant asmens duomenq rizikos vertinim4.
Asmens duomenq saugumo techninds ir organizacines priemones gali biiti, o nustadius padidejusi4
rizik4 - privalo blti keidiamos irlar pildomos naujomis saugumo priemondmis. Nustadius naujas
asmens duomenq saugumo priemones, atitinkamai pakeidiamos/papildomos Taisykles.
Kiekvienam darbuotojui, kuriam suteikta prieiga prie asmens duomenq, tvarkomq automatiniu
bDdu, turi bflti suteiktas unikalus prisijungimo vardas ir vienkartinis slaptaZodis, kur! pirmo
prisijungimo metu privalu pasikeisti i nuolatini slaptaZodi. Nuolatinis slaptaZodis negali bfiti
trumpesnis nei 8 simboliai ir negali buti sudaromas naudojant asmeninio pobiidZio informacij4.
SlaptaZodis keidiamas ne rediau kaip kart4 per 2 (du) menesius. SlaptaZodis negali kartotis su
ank5diau naudotais slaptaZodZiais.
Darbuotojas yra atsakingas uL slaptaLodLio konfidencialum4 ir isipareigoja jo neatskleisti
tretiesiems asmenims.
Bendroves vadovo lgalioti darbuotojai uZtikrina, kad Bendroveje nepertraukiamai yra naudojamos
saugumo priemones, kurios: leidLia apsaugoti duomenq bazes nuo neteisdto prisijungimo
elektroniniq rySiq priemon€mis, fiksuoti ir kontroliuoti registravimosi bei teisiq gavimo pastangas,
nustatyti leistinq nepavykusiq bandymq prisijungti prie duomenq bazes(-iq) skaidiq.
Bendroves vadovo igalioti darbuotojai taip pat atsakingi uZ: kompiuterines irangos apsaug4
diegiant ir atnaujinant antivirusines programas, saugiq protokolq ir (arba) slaptaLodLiq naudojim4,
Bendrov€s vadovo igalioti darbuotojai uZtikrina, kad ne5iojamuodiuose kompiuteriuose, jeigu jie
naudojami ne Bendroves vidiniame duomenq perdavimo tinkle, esantys asmens duomenys turi bflti
apsaugoti tokiomis apsaugos priemondmis, kurios atitiktq duomenq tvarkymo keliam4 rizlk4.
I Bendroves patalpas, kuriose yra saugomi asmens duomenys, patenka tik Bendroves igalioti
asmenys. Bendrovds lgalioti asmenys, nesantys Bendrovds darbuotojais, i nurodytas patalpas
patenka tik kartu su igaliotu Bendrorqes darbuotoju. Klientai i patalpas, kuriose yra saugomi
asmens duomenys, patenka tik kartu su darbuotoju, turindiu darbuotojo paZymejim4.
Bendroves darbuotojai turi imtis priemoniq, kad butr4 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 darbuotojas abejoja idiegtq saugumo priemoniq patikimumu, jis
turi kreiptis ! Bendroves vadov4, kad butq ivertintos turimos saugumo priemonds ir, jei reikia,
inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.
Bendroveje lvykus duomenq saugumo incidentui, apie duomenq saugumo incidentus, saugumo
priemones, kuriq imtasi siekiant apsaugoti asmens duomenis, nedelsiant informuojamas Bendrovds
vadovas.
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Avarijos atveju, asmens duomenys, programine iranga atstatomi i5 atsarginiq kopijq, jeigu
atsargines kopijos yra daromos. Registruojami asmens duomenq koprjq ir atk[rimo jq avarinio
praradimo atveju veiksmai (kada ir kas atliko Siuos veiksmus).
Bendrove, Duomenq tvarkytojai ir jq darbuotojai, kuriems suteikta teise tvarkyti asmens duomenis,
privalo b[ti apmokyti tvarkyti asmens duomenis prieS asmens duomenq tvarkym4, taip pat privalo
tureti darbo kompiuteriu ig[dZiq, mok€ti tvarkyti asmens duomenis ir bfiti susipaZing su duomenq
tvarkymo (valdymo) sistemomis ir asmens duomenq saug4 reglamentuojandiais teises aktais, prieS
asmens duomenq tvarkym4.
Bendrove ir Duomenq tvarkytojas ne rediau kaip kart4 per dvejus metus inicijuoja darbuotojq,
kuriems suteikta teise tvarkyti asmens duomenis, mokym4 informacijos saugos klausimais. UZ
Duomenq tvarkytojo darbuotojq, kuriems suteikta teise tvarkyti asmens duomenis, supaZindinim4
su Siq Taisykliq nuostatomis ir kitais asmens duomenq saug4 igyvendinandiais teises aktais bei
atsakomybe uZ Siq reikalavimq nesilaikymq yra atsakingas Duomenq tvarkytojas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Sios Taisykles taikomos Bendroves darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis, nepriklausomai
nuo jq priemimo i darb4 s4lygrl ir kitiems asmenims, kurie eidami savo pareigas ar vykdydami
sutartis suZino asmens duomenis.
UZ tinkamo ir teiseto asmens duomenq tvarkymo kontrolg Bendroveje atsakingi Bendrovds vadovo
igalioti darbuotojai.
Visi Siose Taisyklese nurodyti irlar Bendroves vadovo isakymu paskirti darbuotojai, turintys teisg
prieiti prie asmens duomenq ir juos tvarkyti, uZ neteisetus, Sioms Taisyklems, prie5taraujandius
veiksmus atsako [statymo, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nustatyta tvarka.
Sios Taisykles perZi[rimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rediau kaip vien4 kart4 per dvejus
kalendorinius metus.
Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Taisyklemis bei jq, pakeitimais supaZindinami
pasira5ytinai ar kitu b[du, neabejotinai irodandiu informavimo fakt{. Priemus nauj4 darbuotoj4, jis
su Taisyklemis privalo buti supaZindintas pirmqj4 jo darbo dien4. UZ supaZindinim4 su
Taisyklemis atsakingas Bendroves vadovo isakymu paskirtas asmuo.
Siose Taisyklese nurodytas irlarba Bendroves vadovo isakymu paskirtas specialistas, atsakingas uZ
duomenq apsqugos kontrolg, neatlieka asmens duomenq administratoriaus funkcijq.


