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RASEINIv VIKTORO PETKAUS PAGRINDINESIⅥ 10KYKLOS
ASMENS DUOMENv TVARKYMO TAISYKLЁ S

ISKY]RIIJS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos Asmens duomenq tvarkymo taisykles
(toliau - Taisykles) reguliuoj a fizinit4 asmenr+ (toliau 

- Duomentq subjektas) asmens duomenq
tvarkymo tikslus, nustato Duomenq subjekto teisiq iglvendinimo tvark4, itvirtina organizacines,
technines ir fizines duomenq apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenq tvarkytojo
pasitelkimo atvejus ir kitus pagrindinius asmens duomenq apsaugos klausimus.

2. Sios Taisykles parengtos vadovaujantis 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del
laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyv a 95l46lEB (toliau - Reglamentas),
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu (toliau 

- ADTAD bei kitais
Lietuvos Respublikos teises aktais, susijusiais su asmens duomenq tvarkymu ir apsauga.

3. Sios Taisykles taikomos automatiniu ir neautomatiniu bldu tvarkant Raseiniq Viktoro
Petkaus pagrindines mokyklos darbuotojq, mokykloje praktik4 atliekandiq asmenq, kandidatq i
darbuotojus asmens duomenis. Mokiniq ir jq tevq (vaiko tevq pareigq turetojq) asmens duomenq
tvarkymo atveju, Sios Taisykles taikomos kartu su Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos
Mokiniq asmens duomenq tvarkymo taisyklemis.

4. Sios Taisykles taip pat nustato mokyklos darbuotojq teises, pareigas ir atsakomybg
tvarkant asmens duomenis.

5. Siq taisykliq reikalavimai privalomi visiems Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines
mokyklos darbuotojams (toliau - Darbuotojal), kurie tvarko esandius asmens duomenis arba eidami
savo pareigas juos suZino.

II SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

6. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe nustatyta
arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg galima
nustatl'ti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma pagal
identifikatoriq, kaip antai vardq ir pavardg, asmens identifikavimo numerf, buvimo vietos duomenis
ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines, fiziologines, genetinds,
psichines, ekonomines, kultDrines ar socialines tapatybes poZymius.

7. Duomenq tvarkymas bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija ar operacijq
seka, kaip pavyzdliui rinkimas, iraSymas, r[Siavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar



keitimas, iSgava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant, platinant ar kitu btdu
sudarant galimybg jais naudotis" taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis,
apriboj imas, iStrynimas arba sunaikinimas.

8. Duomenq valdytojas - Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindine mokykla, juridinio
asmens kodas: 190105799, adresas: Vilniaus g. 11, Raseiniai, elektroninio pa5to adresas:
petkauspm@raseiniai.lt (toliau - Duomenry v al dyt oj as);

9. Duomeng tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentlra ar
kita istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

10. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
11. Kandidatas - asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenq valdytojo

vykdomoj e personalo atrankoj e.

12. Sutikimas - savanori5kas Duomenq subjekto valios parei5kimas tvarkyti jo asmens
duomenis jam Zinomu tikslu.

13. Duomenq apsaugos pareigtinas - Duomenq valdyojo paskirtas darbuotojas ar
iSorinis paslaugq teikejas, tvarkomq duomenq atZvilgiu atliekantis pareigas, nustatytas duomenq
apsaugos pareiglnui Reglamente ir ADTA{.

14. Vidaus administravimas veikla, kuria uZtikrinamas duomenq valdytojo
savarankiSkas funkcionavimas (strukturos tvarkymas, personalo valdymas, dokumentq valdymas,
turimq materialiniq ir finansiniq i5tekliq valdymas ir naudojimas, raStvedybos tvarkymas ir pan.)

15. Kitos Siose Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos
Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose.

III SI(YRIUS

ASIⅥENS DUOM[ENv TVARKYM[O PRINCIPAI,TIKSLAIIR API】 ⅦTIS

16- Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Siais principais:
16.1. asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negali buti

tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prie5 renkant asmens duomenis;
16.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai;
16.3. asmens duomenys turi buti tikslls ir, jei reikia del asmens duomenq tvarkymo,

nuolat atnaujinami; netikslts ar nei5samiis duomenys turi bnti iStaisyti, papildyi, sunaikinti arba
sustabdytas jq tvarkymq;

16.4. asmens duomenys turi bDti tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir toliau
tvarkyti;

16.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo
principq, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

16.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenq subjektq tapatybg butq
galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo surinkti ir
tvarkomi;

16.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu bldu, kad taikant atitinkamas technines, fizines
ar otganizacines priemones bltq 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);

16.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTA{ ir kituose atitinkam4
veikl4 reglamentuojandiuose istatymuose nustatytus ai5kius ir skaidrius asmens duomenq tvarkymo
reikalavimus.



17. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje Duomenq subjektq asmens
duomenis tvarko Siais tikslais:

16.1. vidaus administravimo tikslu (Taisykliq 1 Priedas);

16.1. darbuotojq atrankos vykdymo tikslu (Taisykliq 2 Priedas);

16.2. tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymo tikslu (Taisykliq 3

Priedas);

16.3. bendruomenes ir visuomends informavimo apie Raseiniq Viktoro Petkaus
pagrindines mokyklos veikl4 ir bendruomenes nariq pasiekimus tikslu (bendruomenes nariq klrybiniq
darbq, informacijos apie mokymosi pasiekimus, dalyvavim4 renginiuose, nuotraukq, filmuotos
medZiagos ir pan. skelbimas mokyklos internetiniame puslapyje, socialinio tinklo paskyroje, skelbimq
lentoje) (Taisykliq 4 Priedas);

16.4. asmenU praejimo ! patalpas kontroles, Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje
mokykloje turto apsaugos uZtikrinimo tikslu (praejimo kontroles sistema naudojantis kortelemis)
(Taisykliq 5 Priedas);

16.5. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos turto bei asmenq saugumo tikslu
(atliekamas vaizdo stebejimas, kaip nurody.ta mokyklos Vaizdo duomenq tvarkymo taisyklese);

16.6. Svediq, apsilankiusiq Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje, registracijos
tikslu (pildomas registracijos Zurnalas popieriniu formatu) (Taisykliq 6 Priedas);

16.7. skundq, praSymq ar prane5imq nagrinejimo ir ra5tvedybos tvarkymo tikslu (Taisykliq
7 Priedas);

IV SKYRIUS
DU01MiENu VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS,TEISES IR PAREIGOS

17. Duomenq valdytojas turi Sias teises:
17.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojandius asmens duomenq

tvarkym4;
17.2- paskirti uZ asmens duomenq apsaugq atsaking4 asmeni;
17.3. parinkti igalioti duomenq tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;
17.4. sprgsti del tvarkomq asmens duomenq teikimo;
17.5. tvarkyti asmens duomenis;

18. Duomenq valdytojas turi Sias pareigas:
18.1. uZtikrinti, kad bDtq laikomasi Reglamento, ADTAI ir kitq teises aktq,

reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4;
18.2. igyvendinti Duomenq subjekto teises Siose Taisyklese nustatyta tvarka;
18.3. uZtikrinti asmens duomenq saugum4 igyvendinant technines, organizacines ir fizines

asmens duomenq saugumo priemones;

18.4. tvarkyti duomenq tvarkymo veiklos ira5us ir uZtikrinti duomenq veiklos iraSq
pakeitimq atsekamumq;

18.5. vertinti poveiki duomenq apsaugai;

18.6. konsultuotis su Valstybine duomenq apsaugos inspekcija;
18.7. skirti duomenq apsaugos pareigfln4 (ei tai yra reikalinga);
18.8. jeigu skiriamas duomenq apsaugos pareiglnas, uZtikrinti, kad duomenq apsaugos

pareiglnas bUtq igaliotas atsakyti i duomenq subjektq praSymus ir skundus, tinkamai ir laiku
itraukiamas I visq su asmens duomenq apsauga susijusiq klausimq nagrinejim4; uZtikrinti butinus
i5teklius, kurie reikalingi duomenl+ apsaugos pareiglnui vykdant jam pavestas uZduotis; suteikti



galimybg duomenq apsaugos pareigDnui i5laikyti ir tobulinti savo Zinias asmens duomenq apsaugos
srityje; uZtikrinti, kad duomenll apsaugos pareiglnas negautq jokiq nurodymq del jam pavestq asmens
duomenq tvarkymo uZduodiq vykdymo, ir neskirti uZduodiq ir pareigq, galindiq sukelti interesq
konflikt4;

18.9. prane5ti apie duomem+ saugumo paZeidim4.

19. Duomenq valdytojas atlieka Sias funkcijas:
19.1. anahzuojatechnologines, metodologines ir organizacines asmens duomenq tvarkymo

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenq saugumo uZtikrinimui;
19.2. teikia metoding pagalb4 darbuotojams ir duomenq tvarkytojams asmens duomenq

tvarkymo tikslais;
19.3. organizuoja darbuotojq mokymus asmens duomenq teisines apsaugos klausimais;
19.4. organizuoja duomenq tvarkym4;
19.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenq valdytojo teisems ir pareigoms

igyvendinti.
20. Jeigu duomenq tvarkymo veiksmams pasitelkiamas ir lgaliojamas duomenq

tvarkytojas, jis turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenq tvarkymo sutartyje. Su
Duomenq tvarkytoju Duomenq valdytojas sudaro ra5yting sutarti del asmens duomenq tvarkymo,
kurioje numatoma, kokius duomenq tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenq tvarkytojas.
Duomenq valdyojas privalo parinkti toki Duomenq tvarkytoj4, kuris garantuotq reikiamas technines,
otganizacines ir fizines duomenq apsaugos priemones ir uZtikrintq, kad tokiq priemoniq bUtq
laikomasi.

21. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis turi sias teises:
21.1. teikti duomenq valdy'tojui pasillymus del duomenq tvarkymo techniniq ir

programiniq priemoniq gerinimo ;

21.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra igaliotas duomenq valdytojo.
22. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis turi sias pareigas:
22.1. igyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenq saugumo

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

22.2. supaZindinti naujai priimtus mokyklos darbuotojus su Siomis Taisyklemis;
22.3. uztikrinti, kad prieiga prie asmens duomenq bltq suteikta tik Taisyklese nustatyta

tvarka igaliotiems asmenims;

22.4. uZtikdnti, kad asmens duomenys bDtq saugomi Taisyklese nustatytais terminais;
22.5- uZtikrinti, kad asmens duomenys bltq tvarkomi vadovaujantis Taisyklemis,

Reglamentu, ADTA{ ir kitais asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiais teises aktais;
22.6. saugoti asmens duomenq paslapti, neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir

nesudaryti s4lygq jokiomis priemonemis su ja susipaZinti nei vienam asmeniui, kuris nera igaliotas
naudotis Sia informacija, tiek mokykloje, tiek uZ jos ribq;

22.7. tvarkyti duomenq tvarkymo veiklos ira5us ir uZtikrinti duomenq veiklos ira5q
pakeitimq atsekamum4;

22.8. padeti duomenq valdytojui uZtikrinti jam numaty.tas prievoles;
22-9. skirti duomenq apsaugos pareigun4 (ei tai yra reikalinga);
22.10. prane5ti duomenq valdytojui apie duomenq saugumo paLeidim:4;
22.11.laiky'tis konfidencialumo principo ir laikl,ti paslaptyje bet koki4 su Duomenq

subjekto duomenimis, susijusi4 informacij4, su kuria susipaZino atlikdami duomenq tvarkymo
veiksmus.



22.12. Del tvarkomq Duomenq valdytojo duomenq konsultuotis su paskirtu Duomenq
valdytojo duomenq apsaugos pareiglnu ar kitu atsakingu asmeniu;

23. Jei pasitelkiamas duomenq tvarkytojas, jis atlieka Sias funkcijas:
23.1. igyvendina asmens duomenq saugumo priemones;

23.2. tvarko asmens duomenis pagal Duomenq valdltojo nurodymus.

VSKYRIUS
DUOM[ENv APSAUGOS PAREIGUNAS

24. Jei skiriamas asmens duomenq pareiglnas, jis Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje

mokykloje atsakingas uZ vykdom4 duomenq tvarkymo veikl4 savo kompetencijos ribose.

25. Duomenq apsaugos pareiglnas:
25.1. kontroliuoja, kaip darbuotojai ir kiti Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos

valdomq asmens duomenq tvarkltojai vykdo asmens duomenq tvarkymo pareigas ir tvarko asmens

duomenis;

25.2. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos vadovui teikia si[lymus ir i5vadas

del duomeml apsaugos ir duomenq tvarkymo priemoniq nustatymo, priZilri, kaip Sios priemones

igyvendinamos ir naudojamos;

25.3. teikia darbuotojams tiesioginius nurodymus pa5alinti asmens duomenq tvarkymo
paZeidimus;

25.4. supaZindina darbuotojus, fgaliotus tvarkyti asmens duomenis, su teises aktq,
reglamentuoj andiq asmens duomenq apsaug4, nuostatomis;

25.5. inicijuoja ir organizuoja poveikio tvarkant asmens duomenis vertinimus;
25.6. padeda duomenq subjektams igyvendinti jq teises;

25.7. konsultuoja asmens duomenq tvarkytojus asmens duomenq tvarkymo ir apsaugos

klausimais;

25.8. atsako uZ duomenq tvarkymo veiklos ira5q parengim4, o pasikeitus asmens duomenq
tvarkymo veiksmams ar kitai informacijai, susijusiai su asmens duomenq tvarkymu, uZtikrina
duomenq tvarkymo veiklos ira5uose esandios informacij os atnauj inim4.

25.9. sprendZia del poreikio atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinim4 ir prireikus ji
atlieka.

25.10. prireikus, duomenq apsaugos pareigiinas kreipiasi i ValstybinE duomenq apsaugos

inspekcij4 del iSankstiniq konsultacrjq;

25.11. ivykus asmens duomenq incidentui imasi imanomq priemoniq siekiant atstatyti
prarastus asmens duomenis ir (ar) sumaZinti incidentu asmens duomenims padarytq LalE;

25.12. nustatytais atvejais apie ivykusi asmens duomenq incident4 praneSa Duomenq
subjektui ir Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai;

25.13. uZtikrina slaptum4 arba konfidencialum4, susijusi su jo uZduodiq vykdymu,
laikydamasis Europos S4jungos ir Lietuvos Respublikos teises aktuose nustat5,tq reikalavimq;

25.14. ne rediau kaip kart4 per 2 (dvejus) metus atlieka asmens duomenq tvarkymo rizikos
veftinimE, parengia ir Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos direktoriui pateikia ataskait4 bei
prireikus imasi priemoniq rizikai pa5alinti arba sumaZinti;

25.15. raStu informuoja Valstybing duomenq apsaugos inspekcij4, jeigu nustato, kad asmens

duomenys tvarkomi paLeidLiant teises aktq, reglamentuojandiq duomenq apsaug4, nuostatas, ar

atsisakant vykdyti tiesioginius nurodymus pa5alinti Siuos paZeidimus;

25.16. vykdo kitas teises aktuose priskirtas uZduotis ir pareigas.



VI SKYRIUS
DU01Ⅵ[ENv SUBJEKTO TEISES

26. Duomenq subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenq valdytojo veikloje, turi Sias

teises:

26.1. Linotr (b[ti informuotas) apie savo duomenq tvarkym4 (teise Zinoti);
26.2. susipaZinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teise susipaLintl);
26.3. reikalauti i5taisyti arba, atsiZvelgiant i asmens duomenq tvarkymo tikslus, papildyti

asmens neiSsamius asmens duomenis (teise i5taisyti);
26.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdy.ti savo duomenq tvarkymo veiksmus

(i5skyrus saugojim4) (teise sunaikinti ir teisd ,,blti pamir5tam");
26.5. turi teisg reikalauti, kad asmens Duomenq valdyojas apribotq asmens duomenq

tvarkym4 esant vienai i5 teisetq prieZasdiq (teise apriboti);
26.6. teisg i duomenq perkelim4 (teise perkelti);
26.7. nesutikti, kad bltq tvarkomi asmens duomenys, kai Sie duomenys tvarkomi ar

ketinami tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais, iskaitant profiliavim4, kiek jis susijgs su tokia
tiesiogine rinkodara;

26.8. pateikti skund4 Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai.
27. Informacija apie Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje atliekam4

duomenq subjekto asmens duomenq tvarkym4 pateikiama vie5ai skelbiamoje Raseiniq Viktoro Petkaus
pagrindines mokyklos privatumo politikoje, Siose Taisyklese, Mokiniq asmens duomenq tvarkymo
taisyklese.

28. Duomenq valdyojas, esant duomenq subjekto pra5ymui igyvendinti teisg susipaZinti
su savo asmens duomenimis pagal Reglamento 16 straipsni, turi pateikti:

28.1. informacij4, ar duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
28.2. jeigu duomenq subjekto asmens duomenys tvarkomi, su asmens duomenq tvarkymu

susijusi4 informacij4, numatlt4 Reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
28.3. tvarkomq asmens duomenq koprje.
29. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teisg reikalauti,

kad bet kokie jo tvarkomi netikslls asmens duomenys butq i5taislti, o nei5samls papildyti.
30. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duomenq subjekto asmens duomenys yra netikslus ar

nei5samls, Duomenq valdytojas gali duomenq subjekto papra5yti pateikti tai patvirtinandius irodymus.
31. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5taisyti pagal duomenq subjekto

pra5ym4) buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus apie tai
informuoja, nebent tai bDtq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq subjektas
turi teisg prasyti, kad jam bltq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

32. Duomenq subjekto teise i5trinti jo asmens duomenis (,,teisd blti pamirstam")

igyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais tik del Siq asmens duomenq, tvarkomq
Zemiau nurodytais tikslais:

33. Duomenq subjekto teise reikalauti i5trinti asmens duomenis (,,teisd bDti pamir5tam")
gali blti neigyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

34. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (i5trinti pagal duomenq subjekto
pra5ym4) buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdyojas Siuos duomenq gavejus apie tai
informuoja, nebent tai bltq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangr+. Duomenq subjektas
turi teisg praS1ti, kad jam bltq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.



35. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Duomenq valdytojas privalo

igyvendinti duomenq subjekto teisg apriboti jo asmens duomenq tvarkym4.
36. Asmens duomenys, kuriq tvarkymas apribotas, yra saugomi, o prie5 tokio apribojimo

panaikinim4 duomenq subjektas telefonu, tiesiogiai Lodiiu ar elektroniniq ry5iq priemondmis yra
informuojamas.

37. Jeigu duomenq subjekto asmens duomenys (kuriq tvarkymas apribotas pagal duomenq
subjekto pra5ym4) buvo perduoti duomenq gavejams, Duomenq valdytojas Siuos duomenq gavejus
apie tai informuoja, nebent tai bltq neimanoma ar pareikalautq neproporcingq pastangq. Duomenq
subjektas turi teisg pra5yti, kad jam bltq pateikta informacija apie tokius duomenq gavejus.

38. Duomenq subjekto teisg i duomenq perkeliamum4, numatyt4 Reglamento 20
straipsnyje.

39. Si teise gali blti lgyvendintatada, kai duomenys tvarkomi Duomenq subjekto sutikimo
pagrindu arba vykdant sutarti, kurios Salis yra Duomenq subjektas, ir tik tada, kai duomenys tvarkomi
automatizuotomis priemonemis. Duomenq subjekto teise i duomenq perkeliamum4 negali daryti
neigiamo poveikio kitq teisems ir laisvems.

40. Jeigu Duomenq subjektas pageidauja gauti irlar persiqsti kitam duomenq valdytojui
savo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateike Duomenq valdytojui, pra5yme Duomenq valdytojui jis
turi nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam duomenq valdytojui pageidauja perkelti.

41. Jei tai techni5kai imanoma, Duomenq valdytojas Duomenq subjektui r.lar kitam
duomenq valdlojui praSym4 pateikusio Duomenq subjekto asmens duomenis susistemintu, fprastai
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali blti pateikiami internetu arba ira5yti i
CD, DVD arkitqduomenq laikmen4).

42. Pagal duomenq subjekto pra5ym4 perkelti jo asmens duomenys nera automatiSkai
i5trinami. Jeigu duomenq subjektas to pageidauja, turi kreiptis i duomenq valdytoj4 del teises reikalauti
iStrinti duomenis (,,teises blti pamir5tam") igyvendinimo.

43. Duomenq subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teisg del su juo
konkrediu atveju susijusiq prieZasdiq bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenq valdytojas tvarkytq jo
asmens duomenis.

44. Apie duomenq subjekto teisg nesutikti su asmens duomenq tvarkymu Duomenq
valdytojas informuoja viesai skelbiamoje Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos privatumo
politikoje, Siose Taisyklese, Mokiniq asmens duomenq tvarkymo taisyklese.

45. Duomenq subjektui i5rei5kus nesutikim4 su asmens duomenq tvarkymu, toks tvarkymas
atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendZiama, kad prieZastys, del kuriq atliekamas
asmens duomenq tvarkymas, yra vir5esnes uZ duomenq subjekto interesus, teises ir laisves, arba jeigu
asmens duomenys yra reikalingi pareikSti, r,ykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

PRASYM[O IGYVENDINTI DU01Ⅵ [ENv SUBJEKTO TEISES PATEIKI]Ⅶ AS

46. Duomenq subjektas del savo teisiq igyvendinimo I Duomenq valdytoj4 gali kreiptis
raStu, valstybine kalba elektroniniu pa5tu adresu: petkauspm@raseiniai.lt, iteikiant pra5ym4
asmeni5kai arba pa5tu adresu: Vilniaus g. 11, LT-60180 Raseiniai.

47. Duomenq subjektas su savo pra5ymu Duomenq valdytojui taip pat pateikia asmens
tapatybg patvirtinanti dokument4. To nepadarius, duomenq subjekto teises nera igyvendinamos. Si
nuostata netaikoma, jeigu duomenq subjektas kreipiasi del informavimo apie asmens duomenq

VII SKYRIUS



tvarkym4 pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. Duomenq subjektas savo pra5yme turi nurodyti
pageidauj am4 bendravimo bld4.

48. Pra5ymas igyvendinti duomenq subjekto teises turi buti iskaitomas, asmens pasirasytas,
jame turi buti nurodyti duomenq subjekto vardas, pavardd, adresas ir kontaktiniai duomenys ry5iui
palaikyi ar kuriais pageidaujama gauti atsakym4 del duomenq subjekto teisiq igyvendinimo.

49. Savo teises duomenq subjektas gali igyvendinti pats arba per atstov4.

50. Asmens atstovas pra5yme turi nurodlti savo vard1, pavardg, adres4 ir kontaktinius
duomenis ry5iui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymE,taip pat atstovaujamo
asmens vardE, pavardg, gimimo dat4, reikalingus duomenq subjekto identifikavimui, bei pateikti
atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ar jo koprje.

51. Esant abejoniq del duomenq subjekto tapatybes, duomenq valdytojas pra5o papildomos
informacijos, reikalingos j a isitikinti.

52. Visais klausimais, susijusiais su duomenq subjekto asmens duomenq tvarkymu ir
naudojimusi savo teisemis, duomenq subjektas turi teisg kreiptis ir i duomenq apsaugos pareigDn4.
Siekiant uZtikrinti konfidencialum4, kreipiantis i duomenq apsaugos pareigtn4 pa5tu, ant voko
uZraSoma, kad korespondencija skirta duomenq apsaugos pareiglnui.

VIII SKYRIUS
PRAさYM〔O IGYVENDINTI DUOTⅥ IENv SUBJEKTO TEISES NAGRINЁ JI】旺AS

53. Gavus duomenq subjekto pra5ym4, ne veliau kaip per vien4 menesi nuo prasymo
gavimo, jam pateikiama informacija apie tai, kokiq veiksmq buvo imtasi pagal gautqpra5ym4. Jeigu
bus veluojama pateikti informacij4, per nurodyt4 termin4, duomenq subjektas informuojamas apie tai,
nurodant velavimo prieZastis ir apie galimybg pateikti skund4 Valstybinei duomenq apsaugos
inspekcijai.

54. Jeigu pra5ymas pateiktas nesilaikant Siose Taisyklese nustatytos tvarkos ir reikalavimq,
jis nenagrinejamas, ir nedelsiant, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienq termin4 duomenq subjektas
apie tai informuojamas nurodant prieZastis.

55. Jeigu pra5ymo nagrinejimo metu nustatoma, jog duomenq subjekto teises yra apribotos
Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duomenq subjektas apie tai informuojamas.

56. Informacija pagal duomenq subjekto pra5ymq del jo teisiq igyvendinimo pateikiama
valstybine kalba.

57. Visi veiksmai pagal duomenq subjekto pra5ymus igyvendinti duomenq subjekto teises
atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

58. Duomenq valdyojas igyvendindamas duomenq subjekto teises, uZtikrina, kad nebfllq
paLeista kitq asmenq teise iprivataus gyvenimo neliediamum4.

IX SKYRIUS
ASIⅦENS DUOM[ENv SAUGUTⅥ[O UZTIKRINI】40 PRIEM[ONES

59. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo igyvendinamos Siose Taisyklese
nurodomos technin6s, fizines ir organizacines asmens duomenq saugumo priemones.

60. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje uZtikrinamas tinkamas technines

irangos iSdestymas ir prieZiDra, informaciniq sistemq prieliura, tinklo valdymas, naudojimosi internetu
saugumo uZtikrinimas ir kitos informaciniq technologijq priemones.



61. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje uZtikrinamas grieZtas prieSgaisrines

apsaugos tarnybos nustatytq normq laikymasis. UZ priemones igyvendinim4 ir prieZitr4 atsako
direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

62. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje uZtikrinamas tinkamas darbo
organizavimas ir kitos administracines priemones. UZ priemonds igyvendinim4 ir prieLlnrq atsako
direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

63. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindineje mokykloje uZ asmens duomenq apsaug4 atsako
direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo.

64. Sios taisykles ir kiti Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos dokumentai,
reglamentuojantys asmens duomenq apsaug4, perZilrimi ir tikslinami esant poreikiui ir pasikeitus
teises aktq nuostatoms, reglamentuojandioms asmens duomenq tvarkym4, bet ne rediau kaip kart4 per
2 metus.

65. Darbuotojai, kurie tvarko Duomenq subjekto duomenis, turi laikytis konfidencialumo
principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su Duomenq subjekto duomenimis susijusi4 informacij4, su
kuria jie susipaZino vykdydami pareigas. Si pareiga iSlieka galioti perejus dirbti i kitas pareigas ar
pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. Sis reikalavimas lgyvendinamas darbuotojams pasira5ant
konfi dencialumo i siparei goj im4.

66. Siekiant apsaugoti asmens duomenis uZtikrinama prieigos prie asmens duomenq
apsauga, valdymas ir kontrole.

67. Darbuotojai automatiniu budu tvarkyti asmens duomenis gali tik po to, kai jiems
suteikiama prieigos teise prie atitinkamos informacines sistemos. Prieiga prie asmens duomenq gali
buti suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti.

68. Darbuotojai su asmens duomenimis gali atlikti tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti jiems
yra suteikta teise. Darbuotojai, vykdantys duomenq tvarkymo funkcijas, turi uZkirsti keli4 atsitiktiniam
ir neteisetam duomenq tvarkymui, turi saugoti dokumentus tinkamai ir saugiai (pvz., vengiant
nereikalingq koprjq su Duomenq subjekto duomenimis kaupimo ir kt.). Dokumentq kopijos, kuriose
nurodomi Duomenq subjekto duomenys, turi b[ti sunaikinamos tokiu bldu, kad Siq dokumentq nebutq
galima atkurti ir atpaLintijq turinio.

69. Darbuotojai, kuriq kompiuteriuose saugomi Duomenq subjektq duomenys arba i5 kuriq
kompiuteriq galima pateikti i Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos informacines sistemas,
kuriose yra Duomenq subjektq duomenys, savo kompiuteriuose naudoja slaptaLodLius, uZtikrinant jq
konfidencialum4, kurie yra unikalls, nenaudojant asmeninio pobudZio informacijos, keidiami ne rediau
kaip kart4 per 2 menesius, pirmojo prisijungimo metu naudotojo privalomai keidiami. ,,Svedio" (angl.

- ,,gt4est") tipo, t. y. neapsaugoti slaptaZodZiais, vartotojai yra draudLiami. Siuose kompiuteriuose taip
pat reikia naudoti ekrano uZskland4 su slaptaZodZiu.

70. Darbuotojai slaptaZodZiais turi naudotis asmeni5kai ir neatskleisti jq tretiesiems
asmenims.

71. Darbuotojq kompiuteriai, kuriuose saugomos rinkmenos su Duomenq subjektq
duomenimis, negali buti laisvai prieinami i5 kitq tinklo kompiuteriq. SiLl kompiuteriq antivirusine
programine iranga turi bUti nuolat atnaujinama.

72. Nesant bfltinybes rinkmenos su Duomenq subjekto duomenimis neturi buti dauginamos
skaitmeniniu budu, t. y. kuriamos rinkmenq kopijos vietiniuose kompiuteriq diskuose, neiiojamose
laikmenose, nuotolinese rinkmenq talpyklose ir kt.

73. Jei asmens duomenys tvarkomi vidiniame kompiuteriniame tinkle, uZtikrinama asmens
duomenq apsauga nuo neteiseto prisijungimo elektroniniq ry5iq priemonemis naudojant ugniasieng;



74. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos),
esantys i5orinese duomenq laikmenose ir elektroniniame pa5te, turi buti iStrinti nedelsiant nuo jq
panaudojimo ir (ar) perkelimo i saugojimo vietas, tadiau ne veliau kaip per 5 darbo dienas.

75. Prieigos prie asmens duomenq kontrole uZtikrinama atliekant Siuos veiksmus:
75.1. kompiuteriai, kuriuose laikomi asmens duomenys yra tLrakinti, prie jq prisijungti

gali tik tas darbuotojas, kuriam suteikt4 prisijungimo teise. Prie uZ5ifruotq asmens duomenq, esandiq
serveryje gali prisijunti tik prisijungimo teisg turintys darbuotojai;

75.2. prisijungimai, bandymai prisijungti prie asmens duomenq: prisijungimo
identifikatorius, data, laikas, trukmd, jungimosi rezultatas (sekmingas, nesekmingas), atlikti veiksmai
su asmens duomenimis yra fiksuojami kompiuteriq Zumaluose (ang. - ,,logs");

76. Siekiant apsaugoti asmens duomenis taikomos fizines asmens duomenq saugumo
priemones:

76.1. Patalpos. kuriose saugomi kompiuteriai, dokumentai su asmens duomenimis, yra
rakinamos, pa5aliniai asmenys be Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos darbuotojq
prieZilros i jas patekti negali;

76.2. Asmens duomenys (dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos)
saugomi tam skirtose patalpose, rakinamose spintose, seifuose at pan. Asmens duomenys
(dokumentai, kuriuose yra asmens duomenys, ar jq kopijos) negali bDti laikomi visiems prieinamoje
matomoje vietoje, kur neturintys teises asmenys nekliudomai galetq su jais susipaZinti.

76.3. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos patalpose naudojama apsaugos
signalizacijos sistema.

76.4. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos vidaus ir lauko teritorijos yra
fiksuojama vaizdo stebejimo kameromis. Lauko ir vidaus teritorijq stebejimo vaizdo kameromis bei
varzdo ira5ymo, saugojimo ir naudojimo tvarka numatyta Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines
mokykl o s v aizdo duomentl tvarkymo tai sykle se.

76.5. Darbuotojai privalo taip organizuoti savo darb4, kad atsitiktiniai asmenys neturetq
galimybes suZinoti tvarkomus asmens duomenis (pavyzdLiui, nepalikti be prieZitros dokumentq ar
kompiuterio su tvarkomais asmens duomenimis, dokumentus ar kompiuteri su tvarkomais asmens
duomenimis laikyti taip, kad jq ar jq fragmentq negaletq perskaityti atsitiktiniai asmenys).

77. Siekiant apsaugoti asmens duomenis, vykdoma kompiuterinds ir programines irangos
prieZilra:

77 .1. UZtikrinama kompiuterines irangos apsauga nuo kenksmingos programinds irangos
(idiegiamos ir atnauj inamos antivirusines programos);

77.2. UZtikrinama, kad informaciniq sistemq testavimas nebutq vykdomas su realiais
asmens duomenimis.

78. Kai sueina atitinkamq asmens duomenq saugojimo terminai arba Duomenq valdyojo
nuoZir.rra saugomi duomenys/informacija tampa nebereikalinga jo veikloje, tokie duomenysi
informacija i5trinama, visos jos kopijos sunaikinamos, o su atitinkamos informacijos/duomenq
tvarkymu susijg mokyklos darbuotojai atitinkamai informuojami apie jq pareig4 i5trinti/sunaikinti
duomenis, kuriq jiems nebereikia darbiniq funkcijq vykdymui.



X SKYRIUS
ASIⅦENS DUOM:ENv SAUGUM[O PAZEIDI】旺v VALDYIⅥ[O IR REAGAVIIⅦ O I SIUOS

PAZEIDI]燿US TVARKA

79. Duomenq valdytojo ar duomenq tvarky'tojo darbuotojai, turintys prieigos prie asmens
duomenq teisg, pastebejg duomenq saugumo paZeidimus ar bet koki4 itartin4 situacij4 (veiksmus ar
neveikim4, galindius sukelti ar sukeliandius gresmg asmens duomenq saugumui), turi imtis priemoniq
tokiai situacijai iSvengti ir apie tai informuoti Duomenq valdltojo vadov4, duomenq apsaugos
pareigln4 ar kit4 paskirt4 atsaking4 asmeni.

80. {vertinus duomenq apsaugos paZeidimo rizikos veiksnius, paZeidimo poveikio
laipsni, Lalq n padarinius, kiekvienu konkrediu atveju Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos
vadovas priima sprendimus del priemoniq, reikiamq duomenq apsaugos paZeidimui ir jo padariniams
paSalinti.

81. Prireikus, mokyklos vadovas, duomenq apsaugos pareigunas ar kitas paskirtas
atsakingas asmuo imasi pareigos uZtikrinti, kad apie duomenq/ informacijos saugumo paZeidimus butq
prane5ta (ne veliau kaip per 72 val. nuo suZinojimo apie paZeidim4) Asmens duomenq apsaugos
inspekcijai irlar teisesaugos institucijoms ir susijusiems asmenims, laikantis Reglamento, ADTA{ ir
kitq teises aktq reikalavimq.

XI SKYRIUS
ASIⅥENS DUOM:ENv TEII(I]ⅦAS TRETIESIEIM[S ASIⅥ ENIIⅥ iS

82. Jokie asmens duomenys negali buti siundiami, perduodami arba bet kokiu kitu bldu
pateikiami tretiesiems, su Duomenq valdltoju nesusijusiems, asmenims, nebent tai yra bttina
darbuotojo darbo funkcijoms irykdyti ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga darbo funkcijq vykdymui.

83. Duomenq teikimas tretiesiems asmenims galimas tik Siais atvejais:
83.1. Neigaliotq trediqjq asmem+ elektroninius ar kitokia forma (i5skyrus telefonu)

pateiktus praSymus suteikti jiems informacij4 apie Duomenq subjektus turi bDti atsakoma tik jeigu
ra5ytiniame pra5yme yra nurodyas Duomenq subjekto duomenq naudojimo tikslas, tinkamas teikimo
bei gavimo teisinis pagrindas ir pra5omq pateikti Duomenq subjektq duomenq apimtis.

84. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duomenq subjekto asmens duomenys
gali blti suteikti teismui, prokuratlrai, ikiteisminio tyrimo istaigoms bei kitoms instituci.ioms, kurioms
teisinipagrind4 reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos istatymai.

XII SKYRIUS
BAIGIAlⅥ[OSIOS NUOSTATOS

85. Darbuotojai, kurie yra igalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas
juos suZino, privalo laikytis Siq Taisykliq, kitq Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos vidiniq
dokumentq nuostatq, reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4, konfidencialumo ir saugumo
reikalavimq, Reglamento, ADTA[ ir kitq teises aktq reikalavimq. Darbuotojai paZeidE aukSdiau
nurodltq teises aktq reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.

86. Patvirtinus Taisykles, mokyklos darbuotojai su jomis supaZindinami pasira5y.tinai.

Priemus nauj4 darbuotoj4, jis su Taisyklemis privalo buti supaZindintas pirmqj4 jo darbo dien1. rJL.

supaZindinim4 su Taisyklemis atsakingas Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines mokyklos direktorius
arba jo igaliotas asmuo.



87. Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindine mokykla uztikrina darbuotojq mokymus ir
galimybg kelti kvalifikacij4 asmens duomenq apsaugos srityje.

88. UZ Taisykliq nuostatq laikymosi prieZilr4 ir jose reglamentuotq nuostatq vykdymo
kontrolg atsakingas duomenq apsaugos pareigfinas ar kitas Raseiniq Viktoro Petkaus pagrindines
mokyklos direktoriaus isakymu paskirtas atsakingas asmuo, ivertings Taisykliq taikymo praktik4, esant
poreikiui, inicij uoj a Tai sykliq atnauj inim4.


