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UAB,,JONTSTTO VANDENYS"
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,Joni5kio vandenys" (toliau - Bendrove) Darbuotojq asmens duomenq tvarkymo taisykles
(toliau Taisykles) reglamentuoja darbuotojq asmens duomenq rinkimo, naudojimo ir
saugojimo principus, nustato darbuotojq asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones, kas ir
kokiais tikslais gali susipaZinti su darbuotojq asmens duomenimis, uZtikrinant Lietuvos
Respublikos ir Europos Sqjungos teis€s aktq reikalavimus.
Tvarkant darbuotojq asmens duomenis, vadovaujamasi Europos Parlamento ir Tarybos
Reglamento (ES) 2016/679 nuostatomis ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais asmens

duomenq apsaug4.
Duomenq valdytojas - UAB ,,JoniSkio vandenys" (i.k. 157531950, Bari[nrl g. 1, Satkiinq k.,

JoniSkio r.).
II SKYRIUS
s4voKos

Asmens duomenq saugumo paZeidimas - saugumo paZeidimas, del kurio netydia arba
neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskldidZiami persiqsti, saugomi ar
kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jq be "leidimo gaunama prieiga.
Duomenq subjektas - asmuo, kuriam priklauso Taisyklese nurodytais tikslais tvarkomi asmens

duomenys.
Duomenq subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmi5kas
tinkamai informuoto duomenq subjekto valios i5rei5kimas pareiSkimu arba vienareik5miais
veiksmais, kuriais jis sutinka, kad buq tvarkomi su juo susijg asmens duomenys.
Duomenq tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonemis su

asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq seka, kaip
antai rinkimas, ira5ymas, r[Siavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, i5gava,

susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu bfidu sudarant galimybg
jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, i5trynimas
arba sunaikinimas.

8. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentDra ar kita

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

10. Regfamentas - 2016 m. balandLio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES)
2016t679

III SKYRIUS
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

I l. Darbuotojq asmens duomenis Bendrove tvarko tik teisetiems ir Siose Taisyklese apibreZtiems
tikslams pasiekti.

12. Darbuotojq asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4ziningai ir teisetai, laikantis Lietuvos
Respublikos ir Europos Sqjungos teises aktq reikalavimq.

13. Bendrove darbuotojq asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys butq tikslus ir esant
jq pasikeitimui nuolat atnaujinami.

14. Bendrove atlieka darbuotojq asmens duomenq tvarkym4 tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga
darbuotojq asmens duomenq tvarkymo tikslams pasiekti.

15. Darbuotojq asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg butq galima
nustatyti ne ilgiau, negu to reikalauja istatymai arba to reikia tiems tikslams, ddl kuriu Sie
duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, pasiekti.

IV SKYRIUS
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI IR APIMTIS

16. Darbuotojq asmens duomenys tvarkomi Siais tikslais:
l6.l . Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
16.2. Bendrov6s, kaip darbdavio, pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam vykdymui;
16.3. Tinkamai komunikacijai su darbuotojais, taip pat ir ne darbo metu, palaikyti;
16.4. Tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti; /

16.5. Atrankq i darbo pozicijas Bendroveje vykdymui ir kandidatq, siekiandir4 lsidarbinti
Bendroveje, tinkamam ivertinimui;
16.6. Kitais darbo santykir4 tikslais, tokiais kaip, pavyzdLiui, darbo planavimas ir organizavimas,
ar santykiuose su trediaisiais asmenimis, kai Bendrove veikia per savo darbuotojus.

17. Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo,ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojq vardai ir
pavard€s, gyvenamosios vietos adresai, gimimo datos, banko s4skaitq numeriai, socialinio
draudimo numeris.

18. Bendroves, kaip darbdavio, pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo vykdymo tikslu, saugumo
darbe, darbo planavimo ft organizavimo tikslais yra tvarkomi darbuotojq asmens kodai,
informacija apie darbuotojq Seiming padeti, sveikatos duomenys (kiek tai turi tiesiogines ltakos
darbuotojo funkcijoms ir jq vykdymui), duomenys apie darbuotojo blaivum4 darbo metu.
Priklausomai nuo Bendroveje uZimamq pareigq tvarkomi duomenys, reikalingi aprupinimui
specialia avalyne, apranga, ar darbo saugos priemonemis.

19. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu tvarkomi darbuotojq
gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pa$to
adresai.



20. Kandidato isidarbinti tinkamo ivertinimo tikslu tvarkomi asmens, kandidatuojandio uZimti darbo
pozicij4 Bendroveje, pateikti dokumentai, irodantys jo i5silavinim4 ir (ar) profesin! parengim4,

kiti duomenys, reikalingi ivertinti darbuotojo pasirengim4 dirbti (pavyzdLiui, sveikatos
duomenys), ir kita informacija, kuri4 kandidatas pateikia Bendrov6s igaliotam darbuotojui
(darbuotojams).

21. Tinkamq darbo s4lygq uZtikrinimo tikslu darbdavys tvarko informacij4, susijusi4 su darbuotojo
sveikatos biikle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti
teises aktq nustatyta N arka.

22.Darbuotojq asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga
nustatytiems tikslams pasiekti.

V SKYRIUS
KANDIDATU ISIDARBINTI ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR

TVARKYMAS

23. Bendrove gali tvarkyti tik tuos kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus,
asmens duomenis, kurie susijg su Sio asmens kvalifikacija, profesiniais gebejimais ir
dalykinemis savybemis, iSskyrus istatymuose nurodytus atvejus.

24.Draudliama tvarkyti kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus, ir darbuotojo
ypatingus asmens duomenis bei asmens duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendZius ir
nusikalstamas veikas arba susijusias saugumo priemones, i5skyrus tuos atvejus, kai Sie asmens

duomenys b[tini patikrinti, ar asmuo atitinka istatymuose nustatytus reikalavimus pareigoms eiti
arba darbams dirbti.

25. Bendrove gali rinkti kandidato, pretenduojandio eiti pareigas arba dirbti darbus, asmens

duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebejimais ir dalykinemis savybemis, i5
buvusio darbdavio, prieS tai informavgs kandidat4, o i5 esamo darbdavio - tik kandidato
sutikimu.

26. Duomenis, kuriuos duomenq subjektas pateike Bendrovei savo gyvenimo apraSyme bei kit4
informacij4, siekdamas dalyvauti atrankoje i darbo pozicij4 Bendroveje, Bendrovd naudoja tik
tos konkredios atrankos vykdymo tikslu, jei asmuo nei5rei5ke sutikimo del jo pateiktq Asmens
duomenq naudoj imo kitose Bendroves skelbiamose atrankose.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJV ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS

27. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data yra gaunami i5

darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybes korteles ar paso).
28. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios s4skaitos numeris,

socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pa5to

adresas gaunami darbuotojui uZpildZius nustatytos formos anket4 ar pateikus informacij4 apie
asmens duomenis kitokia forma.

29. Darbuotojq asmens duomenis turi teisg tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra butini funkcijq
vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra b[tina atitinkamiems tikslams pasiekti.



30. Darbuotojai ir atsakingi asmenys, kurie turi teisg tuarkyti darbuotojq asmens duomenis,
paskiriami Bendrov€s vadovo {sakymu, nustatant, kokius darbuotojtl asmens duomenis
atitinkamas asmuo turi teisg Warkyti.

31. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkyti darbuotojtl asmens
duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis
susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija
bDtq vieSa pagal galiojandiq fstatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti as-"ns
duomenq paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar
sutartiniams santvkiams.

VII SKYRIUS
TECHNINES IR ORGANIZACINES ASMENS DUOMENV SAUGUMo UZTIKRINIMo

PRIEMONES
32. Bendrove, saugodama asmens duomenis, igyvendina ir uZtikrina tinkamas organizacines ir

technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

33. Prieigos teises prie asmens duomenq ir igaliojimai tvarkyi asmens duomenis suteikiami,
naikinami ir keidiami Bendrovds vadovo lsakymu.

34. Bendrove uZtikrina tinkam4 dokumentq bei duomenq rinkmenq saugojim4, imasi priemoniq, kad
butq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteis€tam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui,
atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui. Dokumentq kopijos, kuriose
nurodomi darbuotojq asmens duomenys, turi b[ti sunaikintos taip, kad Siq dokum-entq nebiittl
galima atkurti ir atpaZinti jq turinio.

35- Bendroveje su darbuotojq asmens duomenimis turi teisg susipaZinti tik tie asmenys, kurie buvo
igalioti susipaZinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra butina Siose Taisyklese
numatytiems tikslams pasiekti.

36. Bendrove uZtikrina patalpq, kuriose laikomi asmens duomenys, saugum4, tinkam4 technines
irangos iSdestym4 ir perZitir4, prie5gaisrines saugos taisykliq laikym4si, tinkam4 tinklo valdym4,
informaciniq sistemq prieZiDr4 bei kitq techniniq priemoniq, b[tinq asmens duomenq up.uugui
uZtikrinti, igyvendinim4. /

37. Bendrove imasi priemoniq, kad b[tq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam
tvarkymui, saugodama jai patiketus dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai.

38. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja ldiegtq saugumo priemoniq atitikimu, jis turi
kreiptis i tiesiogini savo vadov4, kad biitq ivertintos turimos saugumo priemones ir, jeiieikia,
inicijuotas papildomq priemoniq lsigijimas ir idiegimas.

39. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu b[du tvarko asmens duomenis arba iS
kuriq kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys,
naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptaZodZius. SlaptaZodZiai yra keidiami
periodi5kai, ne rediau kaip kart4 per du mdnesius, taip pat susidarius iam tikroms aplinkybems
(pvz.: pasikeitus darbuotojui, i5kilus lsilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo
Zinomas tretiesiems asmenims, ir pana5iai).

40. Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZodi.
41. Nustadius asmens duomenq saugumo paZeidim4, Bendrove nedelsdama imasi priemoniq, kad

uZkirstr4 keli4 neteis€tam asmens duomenq tvarkymui.



42. Siq Taisykliq nuostatq nesilaikymas gali blti laikomas darbo drausmes paZeidimu, uZ kuri
darbuotojams gali bflti taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir
kituose teises aktuose.

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO TERMINAI

43. Darbuotojq asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys, isakymai, pra5ymai ir
kita) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendryjq dokumentq saugojimo terminq rodykleje,
patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurodytais terminais. Kiti darbuotojq ir
buvusiq darbuotojq asmens duomenys yra saugomi Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta
tvarka arba ne ilgiau nei tai yra reikalinga Sioje tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti. Atskiry
darbuotojq asmens duomenq saugojimo terminus nustato Bendroves vadovas.

44. Kandidato isidarbinti Bendroveje asmens duomenys, pateikiami su parei5kimu del darbo,
sunaikinami paaiSkejus, kad pasiDlymas del darbo nebus priimtas/pateiktas. Jei pagal Bendroves
tvark4, Sie asmens duomenys yra saugomi kitoms paraiSkoms del darbo, tokie asmens duomenys
sunaikinami, jei kandidatas to pareikalauja.

IX SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO TVARKA

45. Duomenq subjektas (darbuotojas) turi Sias teises:
45.1. Linoti (b[ti informuotu) apie savo asmens duomenq tvarkym4.
45.2. susipaZinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
45.3. nesutikti, kad biitq tvarkomi jo asmens duomenys, kiek'tai neprieStarauja teises aktq
reikalavimams ir teisetiems darbdavio interesams.
45.4. perkelti asmens duomenis kitam duomenq valdytojui.
45.5. iStrinti asmens duomenis (,,bUti pamir5tam").
45.6. reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, iSskyrus saugojim4, savo
asmens duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Siq Taisykliq ir
Lietuvos Respublikos bei Europos Sqjungos teises aktq reikalavimq.

46. Duomenq subjektui teikiant Bendroves tvarkomus duomenq subjekto asmens duomenis,
Bendrove uZtikrina tinkamas organizacines ir technines duomenq saugumo priemones, kad iS

pateiktq duomenq nebltq galima identifikuoti kitq duomenq subjektq.
47.Per vien4 menes! nuo duomenq subjekto praSymo gavimo, jam pateikiama informacija apie tai,

kokiq veiksmr.l buvo imtasi pagal gaut4 praSym4. AtsiZvelgiant i praSym4 kieki ir sudetingum4,
Sis terminas gali bDti pratgstas du menesius, informuojant apie tai duomenq subjekt4 ir nurodant
velavimo prieZastis.

48. Duomenq subjekto teises igyvendinamos vadovaujantis Bendroves vadovo patvirtintomis
Duomenq subj ekto tei siq i gyvendinimo tai sykl emi s.
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49. Del neteiseto asmens duomenq tvarkymo duomenq subjektai turi teisg kreiptis su skundu i
Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Visi Siose Taisyklese nurodyti ir (ar) Bendroves vadovo isakymu paskirti darbuotojai, turintys
teisg prieiti prie darbuotojq asmens duomenq, uZ neteisetus, Sioms Taisyklems prie5taraujandius
veiksmus atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos darbo kodekso
ir kitq teises aktq numatyta tvarka.

I|.IJL tinkamo ir teiseto darbuotojq asmens duomenq tvarkymo kontrolg Bendroveje atsakingas
Bendroves vadovo igaliotas darbuotojas.

52. Darbuotojai, kurie yra lgalioti tvarkyti darbuotojq asmens duomenis arba eidami savo pareigas
juos suZino, privalo laikytis Siq Taisykliq, pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq
bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimq, itvirtintq Reglamente ir Siose Taisyklese.

53. Sios Taisykles perZiiirimos ir, esant poreikiui, atnaujinamos ne rediau kaip vien4 kart4 per
kalendorinius metus arba pasikeitus teises aktams, reglamentuojantiems asmens duomenq
tvarkym4.

54. Bendrovds tvarkomq darbuotojq asmens duomenr4 apimtis keidiama tik pakeitus Taisykles.
55. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Taisyklemis bei jq pakeitimais supaZindinami

pasira5ytinai ar kitu b[du, neabejotinai irodandiu informavimo fakt4. Priemus nauj4 darbuotoj4,
jis su Taisyklemis privalo b[ti supaZindintas pirmqje jo darbo dien4. IJL supaLindinim4 su
Taisyklemis atsakingas Bendroves vadovo isakymu paskirtas asmuo.

56. Bendroves, kaip darbdavio, ir darbuotojo santykiams, kiek jq nereguliuoja Sios Taisykles,
taikomos kitq vidiniq Bendroves teises akq ir istatymq nuostatos.


