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ASMENS DUOMENU TVARKYMO KAUNO
JtJozouRBSIo KATALIKISxo.Tn
PAGRINDINEJE MOKYKLOJE TAIS]TKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Asmens duomenq tvarkymo Kauno

taisykliq (toliau - Taisykles) tikslas _ regl
reikalavimus, taip pat pagrindines asmen
igyvendinimo ir duomenq apsaugos technines
pagrindineje mokykloje (toliau _ Mokykla).
2. Mokykloje asmens duomenys tvarkomi
vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos biudZetiniq
istaigq istatymu;
2.2. Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymu;
2.3. Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymu;
2'4' 2016 m' balandZio 27 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 del
frziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomer
is ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir
kuriuo
panaikinama Direktyvag5/46lEB (toliau
- Reglamentas (ES) 2or6/679)ir jo igyvendinami{i teises
aktai.
2.5. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;
2.6. Liet'os Respublikos civilinio proceso kodeksu:
2.7. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
2.8. Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq
kodeksu;
2'9'Mokytojq kvalifikacijos tobulinimo aprasu, patvirtintu
Kauno Juozo urbsio kata,tikiskos
pagrindines mokyklos direktoriaus 2016
m. gruodZio 20 d. isakyrnu Nr. v-73,,De1 pedagogq

kvalifikacijos tobulinimo apra5o tvirtinimo,,;
2'10' Lietuvos Respublikos vyriausybes 2017 m.
balandLio 5 d. nutarimas htrr. 254
valstybes ir savivaldybiq
istaigq darbuotojq veiklos vertinimo tvarkos apraso patvirtinimo.,;
"Del
2'11' Bendraisiais reikalavimais organizacindms ir
techninen.s asmens

duomenq saugumo
priemonems' patvirtintais valstybines duomenq
apsaugos inspekcijos direkloriaus
2008 m' lapkridio 12 d'
isakymu Nr' lr-71(L 12),,Del Bendryjq reikalavimqorganizacinLdms
ir
techninems asmens

duomenq saugumo priemonems patvirtinimo" (toliau
organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo
priemonems.);
2. 12. Siomis Taisyklemis.
2.13. Dokumentq tvarkymo ir apskaitos taisyklemis.

-

Bendrieji reikalavimai

3. Taisyklese vartojamos s4vokos

ija apie fizini asrneni, kurio tapatybe nul;tatyta
ektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg
6;alima
netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma pagal
dentifikavimo nurrreri, buvimo vietos duo,menis

ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4
ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines,
genetinds,
psichines' ekonomines, kultiirines
ar socialines tapatybes poZymius:;
3'2' Duomenq valdytojas fizinis arba juriainis
asmuo, valdZios institucija, agentr[ra
ar kita
istaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenq
tvarkym,o tikslus ir priemones; kai
tokio
duomenq tvarkymo tikslai ir priemones
nustatyti sqiungos arba valstybes nares teis6s,
duomenq
valdytojas arba konkretls jo skyrimo kriterijai
gali buti nustatyi sqjungos arba valstybes
rures teise;
3'3' Duomeng fuarkytojas fizinis arba juridinis
asmuo, valdZios institucija, ag;entiira ar
kita istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu
tvarko asmens duomenis:;
3'4' Duomenq gav€jas - fizinis arba juridinis asmuo, valclzios
institucija, agentura ar kita
istaiga' kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar
tai treiiioji salis ar ne. Tadiau valdZios
institucijos' kurios pagal S?jungos arba valstybes
nares teisg gali gauti asmens cluomenis
vykdydamos konkretg tyrim4, nelaikomos
duomenq gavejais; tvrerkydamos tuos duomenis,
tos
valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq
tvarkyrio tikslus atitinkandiq duomenq .psaugos
taisykliq;

3'5' Duomenq tvarkymas

-

bet kokia automatizuotomis arba

neautomati:ruotomis
priemonemis su asmens duomenimis
ar asmens duomenq rinkiniais atliekama
operacija ar.peracijq
seka' kaip antai rinkimas,
irasymas, ruSiavimas, sistemini-ur, ,uugo.jimas, adaptavimas
ar l,reitimas,
isgava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas
persiundianr,
onu b[du sudarant
galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas
ar sujungimas su kirais duomenimis, aprirbojimas,
i5trynimas arba sunaikinimas;
3'6' Ypatingi asmens duomenys I (pagatReglament?
(ES) 20161679-specialiq kartegorijq
asmens duomenys)
duomenys, susijg su fi inio asmens rasine
ar etnine kilme, politiniais,

;i;r;i;;-li

-

religiniais' filosofiniais ar kitais
isitikinimais, naryste profesines,e sqjungose, sveikata, lytiniu
gyvenimu, taip pat informacija apie asmens
teistumE, genetiniai ir biometriniai duom"nys.
4' Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka Asmens
duomenq teisines alrsaugos
istatyme ir Reglamente (ES) 20161679 vartojamas s4vokas.
5' Pasikeitus Aprase minimq teises aktq ar rekomencracinio
pobudZio dokumentq
nuostatoms' taikomos aktualios tq teises
aktq ar rekomendacinio pobudZio dokumentq
reclakcijos

nuostatos.

6. Asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu
bDdu susistemintose rinkmenose ir. (arba)
automatiniu
bDdu.

II

SKYRIUS
ASMENS DUOMENU TVARJ(YMO PRIN(CIPAI

7' Mokykla, tvarkydama darbuotojq

asmens duomenis, vadovarujasi siais principais:
duomenis tvarko teisetai, s4ziningai, skaidriu
buduiisioje politikoje apibreZtiems
tikslams pasiekti;
7'2' asmens duomenis tvarko tikslingai, nustatytais,
aiSkiai apibreZtais bei teisetais tikslais, ir
toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu
btidu;
7'3' asmens duomenis tvarko taip' kad jie butq tikslus,
prireikus atnaujinami; imamar;i visq
pagristq priemoniq uztikrinti, kad asmens
duomenys, kurie nera tikslDs, atsiZvelgiant
ijq tvarkymo
tikslus, bttq nedelsiant istaisomi, istrinami arba sustabdomas
tvarkyrmas;
iq
7'4' asmens duomenis tvarko tik tokia apimtimi,
kuri yra reikalinga darbuotojq arsmens
duomenq tvarkymo tikslams pasiekti;

7'l' asmens

7'5' asmens duomenis saugo tokia forma, kad duomenq
sutrjektq tapatybg b;tq g;alima

3

nu

del kuriq Sie duornLenys buvo surinkti
ir tvarkomi;
kad taikant atitinkamas technines
ar organizacines

pri

obereidimoarbaneteisetoduomenq,ll,lilfi:ilfl
mo.
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III SKYRIUS
ASMENS DUOMENV TVARKYMO
TIKSLAI
g' Asmens duomenys
Mokykloje tvarkomi Siais tikslais:
asmens duomenysr (Lietuvos Respublikos

piliedio
avimo data, galicrjimo data, dokumentq
ilAavusi
smens vardas (vardlai), pavarde (pavardes),
asmens

asmens duomenys (Lietuvos Respublikos
piliedio

avimo data, galiojimo data, dokumenta
irsdavusi

aejo

treji

nLetai, informacija apie asmens

a paleidimLc, jeigu nuo tokio sprendimo
asmens duomenys, ,kuriuos pateikia pats
asrnuo ir
r kiti teises aktai) tvarkomi vidaus administnlvimo
q ir finansiniq i5teldiq naudojimo,
archyvavimo)

ti pareigas arba dirbti darbus,
is gebejimais ir dalykinernis
reigas arba dirbti darbus, ir
iltinamuosius nuosprenLdZius

ir nusikalstamas veikas, kai

Sie asmens duomenys bfltini patikrinti, ar
asmuo atitinka istatymuose
nustatytus reikalavimus pareigoms eiti
arba darbams dirbti.

eiti pareigas arba dirbti darbus, asmens
is ir daltykinemis savybemis, iS buvusio

8.6. Asmenq, pateikusiq Mokyklai
pavarde, asmens kodas, adresas, telefono

mo darbdavio _ tili kandidato sutikimu.
s

i (vardas,

rvs

asymo ar
raneSime

s), r;kundo, praSymo ar

p.rane5imo

o, pra5ymo ar prane5imo nagrinejimo

metu gauta informacija) tvarkomi skundq, prasymq
ar pranesimq nagrinejimo ir vidaus administravimo
(raStvedybos tvarkymo) tikslais.

8'7' Asmens duomenys Mokykloje renkami tik

tiesiogiai i5 duomenq subjekto.

teises aktq nustatyta tvarka, juos ga'nant

duomenis treties;iems asmenims, pagal pra5ym4
arba pagal asrnens duomenq teikim<l sutarti
itinkandius Asmr:ns duomenq teisines €rpsaugos
enys tretiesiems al;menims teikiami tik
istatyrnq ir

kiq

teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka:
8'8'1' asmenq, pateikusiq Mokyklai skund% prasym4
ar pranesimq, asmens duomenys slcurdo,
prasymo ar pranesimo nagrinejimo tikslu
-juridiniams ir fiziniams asmrenims, kai siuose dokumenhrose
yra asmens duomenq
ir
fiziniams
-juridiniams
asmenims teikiami tik su darbuotojo sutikimu;
8'8'2' asmenq, pateikusiq Mokyklai skundq, prasyma
ar pranesimq ir duomenq

valdytojq (fiziniq

asmenq) asmens duomenys gindo del Mokyklos
priimto sprendimo teisetumo nagrinejimo
tikslu
teismams;

-

8'8'3' Mokyklos darbuotojq asmens duomenys:
socialinio draudimo mokesdio adminisrlravrimo
ministerijos,
likos finansq

istatymai ar kiti teises

aktai

asmens duomenis teikti Mokykl4
ipa*eigoja

IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENU VALDYTOJO pARDrcos
9' Mokykloje tvarkomq asmens duomenq valdytoja yra
Kauno Juozo urbsio kataLlikiska
pagrindine mokykla, juridinio asmens kodas
1g013707i. adresas partizanq
'-------? o9.6g., 49367 K.aunas,
kuri:

9.1. uZtikrina duomenq subjekto teisiq
igyvendinim4 ir vykdo Bendruosiuose
reikalavimuose organizacindms ir techninems
asmens duomenq saulgumo priemonems ir liituose

teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens
duomenq tvarkym4, nustatytas asmens duomenu
valdytojo pareigas;
9.2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uZ asmens
duomenq tvarkym4 Mokykroje;
9'3' rengia asmens duomenq apsaug? ir tvarkym4 reglamentuojandius
teises aktus, ne rediau
kaip kart4 per dvejus metus perZi[ri Taisykles ir prireikusinicijuoja

pa.teitimus;

9'4' ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka asmens
duomenq tvarkymo rizikos

)
iemoniq rizikai pa5alinti arba sumaZinti;
uL asmens duomenq tvarkym4, mrckym4

ir

apsaugos srityjer.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI ASMENS DUOMENU TVARKYMO
REIKALAVIMAI
ir technines asmens duomenq
ktinio ar neteiseto sunraikinimo.

es

10.

luomenis turi ra5tu irrformuoti
;antys duomenys pati.kslinami.
Keidiantis asmens duomenis (dokumentus, kuriuos
tvarkantiems Mokyklos darbuotojams, asmens
duomenys
duomenys, ar jq kopijos) perduodami naujai
priimtiems ir
darbuotojams perdavimo aktu.

ryl4.

12.

arjr;rkopijas)

"yru,
(dokt
asmens

13. Asmens duomenys (dokumentai.

yra

i

asrmens

par;kiftiems

kuri

tam skirtose
kuriuose yra
vietoje, kur n

iSorin
ir

(ar)

se yra asmens duomenys, ar

jq kopijos).

esantys

?Jil::::ff:';,..x""tlantnuojqpanaudojimo
uose yra asmens duomenys, ar jq

kopijq) sarlgojimo

ozo Urb5io katalildSkos pagrindines mokyklos

smens duomenys (dokumentai, kuriuose yra
asmens

to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai. Kai
asmens

tikslams,
pareigas)
kuriuose

uomenys, ar

jq kopijos)

nereikalingi jq tvarkymo
juos
perduoda darbuotojui (rrurodyti
4'
m4 ir asimens duomenys (dokumentai,

16' Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, jq
ir
kopijos turi btiti sunaikinti taip, kad
jq nebltq galima atkurti ir atpaZintiturinio.
asmens duomenl,s, turi bUti naudojama ekrano
e asmens duomenq slaptalodhiais turi naudotis

VI SKYRIUS
REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, TVARKANTIEMS
I{SMENS DUOMENIIS

Prieiga
duomenq
19' Su asm
18'

uZ asmens

ali bDti suteikta tik tiems darbuotojams, kurie atr;akingi
tokie duomenys yra reikalingi jq funkcijoms vykdyti.
atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojams

yra suteiktos teisds.
20. darbuotojai, tvarkantys duomenq
subjektq asmens duornenis, privalo:
20'l' laikytis pagrindiniq asmens duomenq tvarkymo
ir saugumo reikalavimq, itviirtintq
Asmens duomenq teisines apsaugos
istatyme, Reglamentas (E ;) 2016/679, Taisyklese iir kituose
teises aktuose;

2}'2'laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje
bet koki4
susijusi4 informacij4, su kuria jie susipazino
vykdydami savo funkcijas,

su asmens duomenimis

nebent tokia inform.cijzr b[tq
viesa pagal galiojandiq teises aktq reikalavimus
(pareiga saugoti asn'ens duomenq paslapti galioja
ir

pasibaigus darbo santykiams Mokykloje);
20'3' neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq
bet kokiomis priemonemis susipaZinti su
asmens duomenimis ne vienam asmeniui,
kuris nera lguriotur tvarkyti asmens duomenis;
20'4' nedelsiant pranesti Mokyklos darbuoiojui, vykdaniiiam
asmens duomenq teisines
apsaugos reikalavimq laikymosi Mokykloje
kontroles funkcilas, apierbet kokiE
itartin4 situacij4, kuri
gali kelti gresm9 Mokykloje tvarkomq
asmens duomenq saugumui. Ersant asmens
duomenq apsaugos
paZeidimui' Mokyklos darbuotojas' vykdantis
asmens duomenq teisines apsaugos reil,rala,irimq
laikymosi Mokyklos kontroles funkcijas,
ivertina rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio laiprsni, zal4
ir padarinius bei kiekvienu konkrediu atveju
teikia pasi[lymus Mok.,rklos direktoriui del priiern'niq,
reikiamq asmens duomenq apsaugos paZeidimui jo
ir
padariniams pasalinti;
20'5' laikytis kitq Taisyklese ir asmens duomenq
apsaug? reglamentuojandiuosie teises
aktuose nustatytq reikalavimq.

2l' Mokyklos darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines
apsaugos reikalavimq
laikymosi Mokykloje kontroles funkcijas, darbuotojus,
tvarkandius esmens duomenis, pasir.asytinai
arbakitokiu biidu (turi bDti uZtikrintas susipaZinimo
trodomurnus) sup.Zindina su siomis Taisyklemis.
22'Datbuotojai, tvarkantys asmens duomenis,
turi pasirasyti konfidencialumo pasiZade.jim4
(priedas). Pasirasytas pasiZadej imas saugomas
asmens byloj e.
23' Darbuotojai netenka teises tvarkyti duomenrl
subjektq asimens duomenq, kai pasibaigia
darbo santykiai su Mokykla arba kai jiems pavedama
vykdyti su duomenq tvarkymu nesusijusias
funkcijas.
VII SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTU TEISES
24' Duomenq subjektas turi teisg susipaZinti su savo
asmens duomenimis ir kaip
.iie ,yra
tvarkomi' Duomenq subjektas turi teisg gauti informacij4,
i5 kokiqr Saltiniq ir kokie jo arsmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi,
kokiems duomenq gavejams teikiami ir buvo teikli
bent
per paskutinius

I

metus.

25' Duomenq subjektas turi teisg reikalauti iStaisyti,
sunaikinti savo asmens duomenis arba
sustabdyti, isskyrus saugojim4, savo asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys
tvarko;mi
nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymo ir (arba) Be'drcrjo
duomenq apsaugos reglamento kitq
istatymq nuostatq:
25'1' jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo
asmens rluomenimis, nustato, lad jo
asmens duomenys yra neteisingi, neiSsamrs
ar netiksliis, ir rastu kreipiasi Mokykl4, Mo,kykla
i
nedelsdama' bet ne veliau kaip per 5 darbo
dienas, patikrina asmens duomenis ir istaiso neteis.ingtrs,
neissamius, netikslius asmens duomenis ir (arba)
sustabdo tokiq asmens duomenq tvarkymo

veiksmus, iSskyrus saugojim4;

7

del kuriq duomenq tvarkymo veiksmiai
buvo
25'4'2'jei duomenq subjektas duoda
sutikim4 toliau tvarkyti savo asmens
duomenis:;

rq teises ar teisetus i:nteresus;
r 5 darbo dienas, pranesa duomenq
subjektui
istaisymq, su'aikinimq ar asmens
duomenu

asmens duomenys taisomi

;ffi.rffi:g

ir naikinami arba jq tvarkyrno veiksmai
sustabdomi pagal
ir jo asmens duomenis patvirtinandius
dokumentus,
gavus duromenq

ekto pateiktq asmens duomenq
teisingr:rmur,
duomenis patikr.ina ir patikslinu.

ji

TokiJar_rn,

kaip per 5 darbo dienas, informuoja
duomenq
r sunaikintus jo asmens duomenis,
sustabdytus

26. Mokykla, siekd

trf,T:J["ffi:"*k]

:fiH1H",,:ff;.tr#,TltiX1,:il:"T11;ilii:

u

duomenq subjekto nesutikimas yra
teisiskai pag;ristas, Mokykla nedelsdama
duomenq tvarkymo veiksmus, iSskyrus
teises aktgnristatytus atvejus,
ir informu<rja
epateikia raSytinio prane5irno

ra, kad duomenq subjektas
)nys.

prane5a duom,enq subjektui
apie

4 nutraukti duomenq tvarkymo
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ar;mens

veikrsmurs.

yvEND nNrM o pA rErKrMA

is

Mokyklai turi pateikti raSytini praiiymrtr
emis.
pasiraSytas, jame

turi bDti nurodytas duornenu
nys rySiui palaikyti ir informacija
apie tai, kokiri

is
ie

24-26punktuose nurodytq
teisiq

ir

kokia apimtimi duomenq subjektas
page:idauja
privalo patvirtint

los

darbuotojui,

p^iyinl,

praS;rm4, turi

kartu turi pateikti asmens tapatybg
teiJs aktq

ar Sio dokumento l<opijq, patvirtint4
kita

PRA. YMo DEL

D

uoME Nv s uBrEffi

illtH

IGyvENDrNrMo

NA GRTNEJTITAS

vencij4 ar tyrimE;
imq prevencij4, tyrirmE ir nustatym4;
iq ir laisviq apsaugq.

ubjekto pra5ym4
igyvendinti jo, kaip duorinenq
sakymo motyvus.

endinamos neatlygintinai.

formacija duomenqr subjektui bDtq
pateikiama

9

ai5kiai ir suprantamai.

.,r."ui3i#,"iill;i:t##il:,#ffi;

subj

ekto teises, uZtikrina, kad neb'tq
paZeista kitq

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43' Ta
kart4

rediau kaip
tvarkym4.

44'

les atnaujinamos (perZiDrimos, keidiamas,
papildomas, rengiamos n.ujos)
ne
metus arba pasikeitus teises aktams,
kurie r,:glamentuoja asmens cruornenq

Darbuotojai'

kurie atsakingi ui asmens duomenq
tvarkym4, atba darbuotojq
atliekamos funkcijos sudaro galimybg
suZinoti asmens duomenis, privalo
vykdyti siose taisyklese
nustatytus asmens duomenq tvarkymo
reikalavimus.

,",0r-1t, M"#k"l:ij?:"1ffH"tojas'

vvkdantis asmens duomenq teisines
apsausos reikalavimq
rer dvejus metus atlieka
asmens
e direktoriui.

vertin
skelbiamos

duomenq tvarkymo rizikos
46. Taisykres

47. UZ Taisykliq paZei
numatyta

atsakomybe.

uvos Respublikos istatymgose

