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ELEKTRENU SEIMOS NAMAI
DARBUOTOJU, VAIKU ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO POLITIKA

DARBUOTO"ry, VAIKU ASMENS DUOMENU TVARKYMO IR PRIEZIUROS
IGYVENDINIMO PRIEMONES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sios Politikos paskirtis - numatyti pagrindines asmens duomenq tvarkymo, duomenq
subjekto teisiq igyvendinimo technines ir duomenq saugos orgarizacines priemones.

2. Taisykliq privalo laikytis visi Elektrenq Seimos namuose dirbantys asmenys (toliau -
darbuotojai), kurie tvarko Elektrenq Seimos namq kaupiamus ir saugomus darbuotojq, vaikq asmens
duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino.

II. PAGRINDINIAI DARBUOTOilJ, VAIKU ASMENS DUOMENU TVARKYMO
IR APSAUGOS PRINCIPAI

3. Darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami darbuotojq, vaikq asmens duomenis,
privalo laikytis Siq asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos principq:

3.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais - tiek, kiek darbdavys/istaigos
vadovas privalo kaupti ir saugoti darbuotojq, vaikq asmens duomenis, igyvendindamas teisds
aktuose nustatytas savo prievoles, ir tvarkomi su Siais tikslais suderintais btrdais;

3.2. renkarfi ir tvarkant asmens duomenis, laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principq,
darbuotojq, vaikq nereikalaujama pateikti tq duomenq, kurie nera reikalingi ir nekaupiami;

3.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai. Jeigu reikia ddl asmens
duomenq tvarkymo, jie nuolat atnaujinami; netikslfis ar nei5samts duomenys yra iStaisomi,
papildomi, sunaikinami arba jq tvarkymas sustabdomas;

3.4. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad darbuotojq, vaikq kaip duomenq subjekq,
tapatybg bfltq galima nustat5rti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo
sqrinkti ir tvarkomi.

4. Asmens duomenys Elektrenq Seimos namuose renkami tik teises aktq nustatyta tvarka,
juos gaunant tiesiogiai i5 darbuotojo, vaiko arba oficialiai kreipiantis i reikaling4 informacij4
tvarkandius ir turindius teisq j4 teikti subjektus, registrus bei informacines sistemas.

5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai. Kai
asmens duomenys nebereikalingi jq tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, i5skynrs tuos, kurie
istatymq nustatytais atvejais turi bfiti perduoti archyvui.

6. Teises aktq nustatytais atvejais Elektrenq Seimos namai gali teikti jos tvarkomus asmens
duomenis tretiesiems asmenims.

7. Asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos principq laikym4si uL1ti}rina direktorius,
imdamasis atitinkamq administraciniq organizaciniq priemoniq (isakymai, nurod5rmai,
rekomendacijos).
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8. Asmens duomenys tvarkomi ir teikiami atitinkamoms institucijoms vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teises fstatyrnais ir teises aktais.

9. Elektrenq Seimos namuose tvarkomi tokie darbuotojq, vaikq asmens duomenys: asmens
vardas ir pavarde, gimimo data, asmens kodas, glwenamoji vieta, Seimynine padetis, asmens
tapatybg patvirtinandio dokumento numeris, asmenines banko s4skaitos numeris, informacija apie
teistum4, neigalum4, darbuotojo, vaiko artimuosius (sutuoktinis, vaikai, broliai, seserys irlar kiti
i5laikomi/nei5laikomi asmenys) ir pan.

10. Darbuotojq, vaikq asmens duomenys saugomi asmens bylose bei atitinkamose duomenq
bazese.

ll.Darbuotojq, vaikq asmens duomenis gali tvarkyi istaigos darbuotojai, kuriems tai
numatyta parei giniuo se nuo statuo se ar nurodyta direktoriaus isakymu.

12. Darbuotojai, pasikeitus jq asmens duomenims, prane5a apie tai Elektrenq Seimos namrl
administracij os ar buhalterij os darbuotoj ams.

13. Darbuotojas, vaikas turi teisg neatlygintinai susipaZinti su istaigoje esandiais jo
duomenimis bei gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu
tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Elektrenq Seimos namai, gavg duomenq subjekto pra55rm4, ne
veliau kaip per 20 darbo dienq nuo darbuotojo pra5ymo gavimo dienos ra5tu pateikia praSomus
duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokipraSym4 prieZastis.

14. Jeigu darbuotojas ar vaikas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jie yra
neteisingi, nei5samfls ar netiksl[s, jis kreipiasi i Elektrenq Seimos namq direktoriq (raitu, ZodZiu ar
kitokia forma). fstaiga privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant iStaisyti neteisingus,
nei5samius, netikslius asmens duomenis ir (ar) sustabdyi tokiq asmens duomenq tvarkymo
veiksmus, iSskyrus saugoj im4.

IV. ASMENS DUOMENU SAUGUMO NUOSTATOS

15. Elektrenq Seimos namai igyvendina tinkamas orgarizacines ir technines priemones,
skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo,taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

16. Darbuotojai, tvarkantys kitq darbuotojq, vaikq asmens duomenis, turi laikytis
konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4
informacij4, su kuria jie susipaZino rykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija b[tq vie5a
pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Konfidencialumo principo Sie darbuotojai
turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams.

17. Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Elektrenq Seimos namq
tvarkomais asmens duomenimis galintys susipaZinti darbuotojai pasira5ytinai susipaZista su Siomis
Taisyklemis ir taip isipareigoja saugoti asmens duomenq paslapti, jeigu Sie asmens duomenys
neskirti skelbti vieSai.

18. Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai, siekdami 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 vengti nereikalingr+ koprjq darymo. Dokumentq kopijos, kuriose nurodomi asmens
duomenys, turi b[ti sunaikintos taip, kad Siq dokumentq neb[tq galima atkurti ir atpalintijq turinio.

19. Darbuotojq, vaikq dokumentai bei jq kopijos, finansavimo, buhalterines apskaitos ir
atskaitomybes, archyvines ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenq, saugomos rakinamose
spintose arba seifuose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenq, neturi btti laikomi visiems
prieinamoj e matomoj e vietoj e.

20. Darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iS kuriq
kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo



naudoti slaptaZodZius. SlaptaZodZiai turi bflti keidiami periodi5kai ne rediau kaip kart4 per 3
menesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybems (pasikeitus darbuotojui, i5kilus isilauZimo
gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Siuose
kompiuteriuose rekomenduoj ama naudoti ekrano uZskland4 su slaptaZodZiu.

2l.Darbuotojq kompiuteriuose esandios kompiuterinds bylos, kuriose kaupiami asmens
duomenys, neturi bflti prieinamos kiq kompiuteriq naudotojams.

22. Kompiuteriuose turi b[ti nuolat atnaujinama antivirusine progfttma.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Si Darbuotojq, vaikq asmens duomenq saugojimo politika tvirtinama, keidiama ir
papildoma Elektrenq Seimos namq direktoriaus isakymu.

24. fsakymas skelbiamas visiems istaigos darbuotojams.
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