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vS1 SmuLrU KREpSrNro AKADEMTJOS ,,SAULE,,
DARBUOTOJU, AUKLETINIU IR JU TEISETU ATSTOVU

ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VSI Siauliq krep5inio akademijos ,,Sau16" (toliau - Akademija) darbuotojq, aukletiniq ir
jq teisetq atstovq (toliau - atstovai) asmens duomenq saugojimo apra5as (toliau - Apra5as) nustato
Akademijos darbuotojq, aukletiniq ir atstovq asmens duomenq tvarkymo reikalavimus,
reglamentuoja darbuotojq, aukletiniq ir atstovq asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones,

ftvirtina, kas ir kokiais tikslais gali susipaZinti su darbuotojq, aukletiniq ir atstovq asmens
duomenimis.

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, bendruoju duomenq apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, kuris taikomas nuo
2018 m. geguZes 25 d. (toliau - BDAR).

3. Apra5e vartojamos pagrindines s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatyme apibreZtas s4vokas.

4. Apra5o nuostatq privalo laikytis visi Akademijoje dirbantys darbuotojai, turintys
Akademijos direktoriaus igaliojim4 kaupti ir saugoti darbuotojq, aukletiniq ir atstovrl asmens
duomenis arba eidami savo pareigas juos suZino.

II SKYRIUS
DARBUOTOJU, AUKLETINIU IR ATSTOVU ASMENS DUOMENU TVARKYMO

REIKALAVIMAI

5. Akademija, tvarkydama darbuotojq, aukletiniq ir atstol.tl asmens duomenis, privalo
uZtikrinti, kad darbuotojq, aukletiniq ir atstovq asmens duomenys bltq:

5.1. renkami teisetais ir Sioje Apra5e apibreZtais tikslais, o taip pat toliau nebttq tvarkomi
tikslais, nesuderinamais su Sia Apra5as, prieS renkant asmens duomenis;

5.2. tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai, laikantis norminiq teises aktq reikalavimq;
5.3. tiksl[s ir, jei reikia del darbuotojq, aukletiniq ir atstovq asmens duomenq tvarkymo,

nuolat atnaujinami; netikshls ar nei5sam[s duomenys turi b[ti i5taisyti, papildyti, sunaikinti arba
sustabdytas jq tvarkymas;

5.4. tapatfls, tinkami ir tik tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir toliau tvarkyti;
5.5. 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;
5.6. tvarkomi pagal Sioje Apra5e ir kituose norminiuose teises aktuose nustatl.tus ai5kius ir

skaidrius asmens duomenq tvarkymo reikalavimus.

III SKYRIUS
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI

6. Darbuotojq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:
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6.1. darbo sutardiq sudarymui, vykdymui, darbuotojq asmens bylq sudarymui, atlyginimo ir
kitq darbuotojams priklausandiq i5mokq, mokestiniq prievoliq ir mokestiniq lengvatq
apskaidiavimui, atostogq, papildomo laisvo nuo darbo laiko ir kitokiq lengvatq suteikimui bei kitais
apskaitos akademijoje tikslais, duomenq valstybes institucijoms apie darbuotojus, jq darbo
uZmokestf, uZ juos sumoketus mokesdius pateikimo tikslais, atlyginimui ir kitoms iSmokoms
darbuotoj ams pervesti ;

6.2. Akademijos, kaip darbdavio pareigq, nustatytq norminiuose teisds aktuose, tinkamam
vykdymui;

6.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais darbo ir ne darbo metu palaikyti;
6.4. tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti ir darbo funkcijoms vykdyti.
7. Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo, apskaitos ir duomenq valstybes institucijoms

teikimo tikslais yra tvarkomi darbuotojq asmens duomenys: vardai, pavardds, asmens ar kiti
identifikaciniai kodai, socialinio draudimo numeriai, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos
adresai, telefono numeriai ir asmeninio elektroninio paito adresai), duomenys apie Seiming padeti ir
nepilnamedius vaikus.

8. Darbo s4lygq uZtikdnimo tikslu akademija tvarko duomenis ir dokumentus apie
iSsilavinim4, sveikatos blklE, kurie tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei
ias vykdyti norminiq teises aktq nustatyta tvarka.

9. Darbuotojq bankq s4skaitq numeriq duomenys tvarkomi tiek, kiek reikalinga
atlyginimams ir kitoms iSmokoms darbuotojams pervesti.

10. Komunikacijos su darbuotojais darbo ir ne darbo metu tikslu yra tvarkomi darbuotojq
gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio paSto adresai.

11. Darbuotojq priklausymo profesinems sqjungoms (ei tokiq darbuotojq yra) duomenys
tvarkomi tiek, kiek bttina, kad akademija galetq uZtikrinti specialias darbuotojq teises, susijusias su
jq naryste profesindse sqjungose.

12. Darbuotojtl asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra
reikalinga ApraSo Siame skyriuje nustatytiems tikslams pasiekti.

IV SKYRIUS
AUKLETINIU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI

13. Aukletiniq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:
13.1. sportinio ugdymo paslaugq sutardiq sudarymui ir vykdymui;
13.2. Akademijos, kaip paslaugq teikejo pareigq, nustatytq norminiuose teisds aktuose,

tinkamam vykdymui;
13.3. komunikacijos ir vie5inimo tikslais Ziniasklaidoje, reklaminiuose plakatuose ir

skrajutese, Akademijos ir krep5inio turnyrq bei varZybq rengejq internetinese svetaindje, socialiniq
tinklq paskyrose;

13.4. tinkamoms ugdymo s4lygoms ir funkcijoms vykdyti.
14. Sportinio ugdymo sutardiq sudarymo ir vykdymo tikslais yra tvarkomi aukletiniq vardai

ir pavardds, gimimo datos, asmens kodai, elektroninio paZymejimo numeris, kontaktiniai
duomenys.

15. Svietimo ir mokslo institucijq registrq, elektroniniq lankomumo apskaitos sistemq
duomenq tvarkymo tikslais yra perduodami aukletiniq vardai ir pavardes, gimimo datos, asmens
kodai, elektroninio paZymej imo numeriai, kontaktiniai duomenys.

16. Lietuvos krep5inio federacijos narystds, dalyvavimo varZybose ir Zaidejo korteles
i5davimo tvarkymo tikslais yra perduodami aukletiniq vardai ir pavardds, gimimo datos, asmens
kodai, ar kiti identifikaciniai kodai, foto nuotraukos, sveikatos paZymos, i5duotos sporto medicinos
centro ar Seimos gydytojo.

17. Akademijos buhalterines apskaitos programos duomenq apie teikiamas ugdymo
paslaugas tvarkymo tikslais yra tvarkomi aukletiniq vardai ir pavardes, gimimo datos, asmens

kodai.
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18. Komunikacijos ir informacijos apie aukletiniq rezultatus bei Akademijos veiklas

vie$inimo Ziniasklaidoje, reklaminiuose plakatuose ir skrajutese, Lietuvos krep5inio federacijos,

Moksleiviq krep5inio lygos, Akademijos internetinese svetaindse, socialiniq tinklq paskyrose,

tikslais yra tvarkomi aukletiniq vardai, pavardes, gimimo datos, foto nuotraukos, filmuota
medliaga.

19. Aukletiniq asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra

reikalinga Apra5o Siame skyriuje nustatytiems tikslq pasiekimui uZtikrinti.

V SKYRIUS
ATSTOVU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAI

20. Atstovq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tikslais:
20.1. sportinio ugdymo paslaugq sutardiq sudarymui ir vykdymui;
20.2. atsiskaitymo uZ teikiamq ugdymo paslaugq apskait4 ir kontrolg;
21. Sportinio ugdymo sutardiq sudarymo ir vykdymo tikslais yra tvarkomi atstovq vardai ir

pavardes, kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir asmeninio

elektroninio pa5to adresas).
22. Akademijos buhalterines apskaitos programos duomenq uZ teikiamas ugdymo paslaugas

tvarkymo tikslais yra tvarkomi atstovq vardai ir pavardes, duomenys apie SeiminE padeti (ei Seima

yra socialinds paramos gaveja), kontaktiniai duomenys (asmeninio elektroninio paSto adresas).

23. Atstovq asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra reikalinga

ApraSo Siame skyriuje nustatytiems tikslq pasiekimui uZtikrinti.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENIJ RINKIMAS IR TVARKYMAS

24. Duomenys apie darbuotojus renkami su darbuotojq sutikimu (priedas nr. 1) i5 pateiktq

duomenq ir dokumentq irlar valstybes ar savivaldybes institucijq.
25. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo datayra surenkami i5

darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybes korteles ar paso).

26. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios s4skaitos

numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pa5to

adresas darbuotojui sutikus yra surenkami i5 paties darbuotojo pra5yme del priemimo i darb4

pateikiamos informacij os.

27. Darbrotojq asmens duomenis turi teisE tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra bfltini
darbo funkcijq vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra bltina atitinkamiems tikslams pasiekti.

28. Darbuotojai, turintys teisE tvarkyti darbuotojq asmens duomenis, ir darbuotojq asmens

duomenis tvarkymo apimtis yra:
28.1. Akademijos direktorius, vyriausiasis buhalteris (finansininkas) ir personalo

dokumentus tvarkantys darbuotojai turi teisg rinkti ir tvarkyti tokius darbuotojq asmens duomenis:
vardus ir pavardes, asmens kodus, atsiskaitomqjq s4skaitq, i kurias yra vedamas darbo uZmokestis,
numerius, asmens socialinio draudimo numerius, informacij4 apie darbuotojq Seimyning padeti,

gyvenamosios vietos adresus, asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pa5to adresus,

informacij4, apie darbuotojo sveikatos blklg, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms
ir galimybei jas vykdyti;

28.2. Akademijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atliekantis vidaus veiklos ir sportines

veiklos dokumentq rengim4, tiesioginf bendravim4 su darbuotojais sportinio ugdymo klausimais,
turi teisg tvarkyti tokius darbuotojq asmens duomenis: vardus ir pavardes, informacij4 apie
gyvenamosios vietos adresus, asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pa5to adresus;

28.3. Akademijos darbuotojas, atsakingas uZ darbuotojq sveikatos tikrinimosi kontrolg, turi
teisg tvarkyti tokius darbuotojq asmens duomenis: vardus ir pavardes, informacij4 apie darbuotojq
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asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio pa5to adresus, informacij4, apie darbuotojo
sveikatos buklg, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyi;

28.4. Akademijos darbuotojas, atsakingas uL komunikacij4, informacijos platinim4 bei
duomenq talpinim4 Akademijos internetiniame puslapyje, turi teisg tvark).ti tokius darbuotojq
asmens duomenis: vardus ir pavardes, informacij4 apie darbuotojq asmeninius telefono numerius,
asmeninius elektroninio pa5to adresus, foto nuotraukas ir fllmuot4 medZiagE, tiesiogiai susijusi4 su

darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybemis jas vykdyti.
29. Darbuotojai, turintys teisg tvarkyti darbuotojq asmens duomenis, laikosi

konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4 informacij4,
su kuria jie susipaZino r,ykdydami savo darbo pareigas, nebent tokia informacija bUtq vie5a pagal

galiojandiq istatymq ar kitq norminiq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenq
paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo santykiams.

30. Darbuotojq asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutardiq, isakymq,
praSymq ir kitq) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrqjq dokumentq saugojimo terminq
rodykleje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurodytais terminais. Kiti
darbuotojq, buvusiq darbuotojq asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga Sioje

Apra5e nurodltiems tikslams pasiekti. Atskirq darbuotojq asmens duomenq saugojimo terminus
gali nustatyti Akademijos direktorius.

VII SKYRIT]S
AUKLETINIU IR JU ATSTOVV ASMENS DUOMENU RINKIMAS IR TVARKYMAS

31. Duomenys apie aukletinius ir atstovus renkami su aukletiniq atstovq sutikimu (priedas

nr.2) i5 pateiktq duomenq ir dokumentq.
32. Naujai priimto aukletinio vardas, pavardd, asmens kodas, gimimo datayra surenkami i5

aukletinio atstovo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybes korleles ar paso).

33. Naujai priimto aukletinio ir atstovo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios

s4skaitos numeris fiei reikia), asmeninis atstovo kontaktinis telefono numeris, elektroninio pa5to

adresas, aukletinio atstovui sutikus, yra surenkami i5 pra5yme del priemimo i akademij4 nurodyos
informacijos.

34. Aukletiniq ir atstovr+ asmens duomenis turi teisg tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie
yra butini darbo funkcijq vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra bltina atitinkamiems tikslams pasiekti.

35. Darbuotojai, turintys toki4 teisg, tvarko tokius aukletiniq asmens duomenis:

3 5 . 1 . Akademij os direktorius, direktoriaus pavaduotoj ai, vyriausiasis buhalteris,

administratorius-sekretorius: vardus ir pavardes, asmens kodus, atsiskaitomqjq s4skaitq, i kurias yra

vedamos maitinimosi iSlaidq pinigines kompensacijos, numerius, gyvenamosios vietos adresus,

asmeninius aukletiniq ir atstovq telefono numerius, elektroninio pa5to adresus, informacij4, apie

aukletinio sveikatos buklg, kuri tiesiogiai daro ltakq teikiamq sportinio ugdymo paslaugq

funkcijoms ir galimybei jas vykdyti;
35.2. Akademijos specialistai, atsakingi uZ atlyginimo uZ teikiamas ugdymo paslaugas

apskait4 ir kontrolg, mokiniq registr4, turi teisg tvarkyti tokius aukletiniq asmens duomenis: vardus

ir pavardes, asmens kodus, gyvenamosios vietos adresus, asmeninius irlar tevq (globejll) telefono

numerius, elektroninio paSto adresus;
35.3. Treneriai, atsakingi uZ informacijos, kuri tiesiogiai daro itak4 aukletiniams teikiamtl

sportinio ugdymo paslaugq funkcijoms ir galimybei jas vykdyti, uZtikrinim4, Akademijos komandq

dalyvavim4 Lietuvos krep5inio federacijos varZybose, parai5kq dalyvauti varZybose formavim4,

sportinio ugdymo planavim4: vardus ir pavardes, asmens kodus, aukletiniq ir atstovtl gyvenamosios

vietos adresus, asmeninius aukletiniq ir atstovq telefono numerius, elektroninio pa5to adresus,

informacij4 apie aukletinio sveikatos buklE, foto nuotraukas ir filmuot4 medLiag4, kuri tiesiogiai

daro itak4 trenerio darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti.
35.4. Akademijos specialistas, atsakingas uL komunikacij4, informacijos vie5inim4,

duomenq talpinim4 Akademijos internetiniame puslapyje, Lietuvos krep5inio federacijos narystds
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administravim4: vardus ir pavardes, asmens kodus, informacij4 apie aukletiniq irlar tevq (globejq)
asmeninius telefono numerius, elektroninio paSto adresus, foto nuotraukas ir filmuot4 medLiagat,

kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdyti.
35.5. Akademijos gydyojas turi teisg tvarkyti tokius aukletiniq asmens duomenis: vardus ir

pavardes, gimimo datas, informacij4 apie asmeninius telefono numerius, asmeninius elektroninio
pa5to adresus, informacij4, apie aukletinio sveikatos b[klg, kuri tiesiogiai daro itak4 teikiamq
sportinio ugdymo paslaugq funkcijoms ir galimybei jas vykdyti.

36. Darbuotojai, turintys teisg tvarkyti aukletiniq ir atstovq asmens duomenis, laikosi
konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4 informacij4,
su kuria jie susipaZino lykdydami savo darbo pareigas, nebent tokia informacija butq vie5a pagal

galiojandiq istatymq ar kitq norminiq teisds aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenq
paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo santykiams.

37. Aukletiniq ir atstovq asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutardiq,

isakymq, pra5ymq ir kitll) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrqjq dokumentq saugojimo
terminq rodykleje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurodytais terminais. Kiti
aukletiniq ir atstovtl, buvusiq aukletiniq asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra
reikalinga Sioje Apra5e nurodytiems tikslams pasiekti. Atskirq aukletiniq asmens duomenq
saugojimo terminus gali nustatyti akademijos direktorius.

VIII SKYRIUS
DUOMENU APSAUGOS PAREIGUNAS IR ASMENS DUOMENU SUBJEKTU TEISES

38. Akademijos direktorius paskiria atsaking4 asmeni, kuris uZtikrina, kad darbuotojq,
aukletiniq ir atstovrl, kaip asmens duomenq subjekttl, teises bttq uZtikrintos, tinkamai

igyvendinamos ir visa informacija butq pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams, aukletiniams ir
atstovams priimtina forma. Toks asmuo vadinamas duomenq apsaugos pareigrlnu.

39. Vykdydamas savo funkcijas duomenl+ apsaugos pareig[nas:
39.1. kontroliuoja Sios Apra5o vykdym4;
39.2. prlima, nagrineja, vykdo ir teikia atsakymus i asmens duomenq subjektq pra5ymus

susipaZinti su Akademijos tvarkomais darbuotojq, aukletiniq ir atstovq duomenimis, iStaisyi
netikslius, pakeisti ar sunaikinti tokius duomenis, taip pat skundus del duomenq rinkimo ir
tvarkymo taisykliq paZeidimo. Duomenq apsaugos pareigtnui teikiami asmens duomenq subjektq
pra5ymai ra5tu ar elektroniniu pa5tu, jei elektroniniu pa5tu teikiamame pra5yme galima identifikuoti
duomenq subjekt4, susipaZinti su Akademijos tvarkomais darbuotojq, aukletiniq ir atstovq
duomenimis ir pra5ymai pateikti Akademijos turimus asmens duomenis, praSymai i5taisyti
netikslius, pakeisti ar sunaikinti tokius duomenis, taip pat skundai del duomenq rinkimo ir tvarkymo
taisykliq paZeidimo. Pra5ymai ir skundai i5sprendZiami ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq
nuo jq pateikimo dienos, per 5i laikotarpf pateikiant praSym4 ar skund4 pateikusiam asmeniui .r.larba

asmens duomenq subjektui ra5ti5k4 atsakym4;
39.3. igyvendina duomenq apsaugos ir konfidencialumo priemoniq taikym4 ir kontroliuoja

jtl vykdym4;
39.4. kontroliuoja ir igyvendina ar paveda igyvendinti savalaiki duomenq i5trynim4, kai

duomenq kaupimas nebereikalingas ApraSe numatytiems tikslams pasiekti ar asmens duomenq
subjektas at5aukia savo sutikim4 del duomenq tvarkymo. Taip pat kontroliuoja, kad dokumentq
kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, b[tq sunaikintos taip, kad Siq dokumentq nebltq
galima atkurti ir atpaLintijq turinio;

39.5. praneSa asmens duomenq subjektui apie duomenr+ saugumo paZeidim4, jei del
paZeidimo gali kilti pavojus asmens duomenq subjekto teisems;

39.6. vykdo kitas Sioje Apra5e numatytas funkcijas, kad bltq igyvendintos ApraSo
nuostatos, jos tikslai ir principai.

40. Duomenq apsaugos pareigunas ir visi darbuotojai, dirbantys su darbuotojq, aukletiniq ir
atstovq asmens duomenimis, turi imtis priemoniq, kad butq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar
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neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui' atskleidii"i' lii-l- 11t 
bet kokiam kitam

neteisdtam tvarkymui ar naudojimui, saugodami dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir

saugiai bei vengiani nereikalingq topij;aur.v*o .Jti gTb"otojai' aukletiniai ir atstovai abejoja

idiegtq saugumo prremoniq patiiimum.ili" t i kreiptis i duomentl apsaugo:.lareigfln4' o duomenq

apsaugos pareigfinai^ - | ,"a"t? .klg 

-U'u,.] 
i""*inios turimos saugumo priemones ir' iei reikia'

iiJi:r""t papil-domq priemoniq isigijimas ir idiegimas'

41. Darbuotojq, aukletiniq ir a-tstovq, kalp duomenq subjektq' teises ir jq igyvendinimo

priemones.l. 
Zinoti apie savo asmens duomenq rinkim4'. farualwl: ,.1t1*"T11.-1?:ot"^t:i,?'

aukletinio ir atstovo ur*"r* arorr"rri., prlruro informuoti darbuotoi4' aukletini ir atstov4 kokius

asmens duomenis darbuotojas, aukletinis ir atstovas turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys

yra renkami, kam ir koki* tikrl, ji. ;ii u*i ,";t iu*i i, kot ior asmens duomenq nepateikimo

pasekmds. OurUrrotojus, aukletinis-ir aistovas turi teisg susipaZinti su.savo asmens duomenimis'

reikalauti istaisyti, patikslinti * pufitayai neteisingus ai neissamius jo asmens duomenis'

Darbuotojas, aukletinis ir atstova, tuip;;;;ali nesutikti, ua bfitq tvarkomi tam tikri neprivalomi jo

ar jo atstovaujamo asmens, asmens duomenys; 
^ r,,^*o-i-iq ir kain iie vra tvarkorr'

41.2. susip aLintt su savo ar atstovaujamo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomt'

Darbuotoja., u.rt t.tirris ir atstova, t.rriill,i kreiptis i Akadem'jq su prasymu pateikti informacij4

apie tai, kokie ir kokiu tikslu jo ar jo atstovaujamo asmens duomenys yra tvarkomi;

41.3. reikalauti istaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo ar

atstovaujamo asmens domenq tvarkym4;

41.4. nesutikti, kad bfitq tv#omi darbuotojo, aukletinio ir atstovo asmens duomenys'

Darbuotojas, aukletinis ir atstova, t*i i.irE nesutikti,.kuJ Uutq tvarkomi tam tikri neprivalomi jo

asmens duomenys. Toks nesutikimas guri u*i isreikstas paieikiant praSym4 del neprivalomai

tvarkomq asmens duomenq tvarkymo niutraukimo. Akademrja suteikia darbuotojui, aukletiniui ir

atstovui informacij4 ra.tu, kokie jo asmens duomenys yra tvarkomi neprivalomai' o gavusi pra.ym4

nutraukti neprivalomai tvarkomq urrrr"r, duomenq tvarkym4, nedelsiant nutraukia toki tvarkym4'

nebent tai priestarauja teises aktq reikalavimams, it "p* 
tai informuoja darbuotoj4' aukletini ir

atstov4.

IX SKYRIUS

ASMENSDUOMENUSAUGUMOUZTIKRINIMOPRIEMONES

42. Prieigos teises prie asmens duomenq ir igaliojimai tvarky'ti asmens duomenis

suteikiami, naikinami ir keidiami Akademijos direktoriaus isakymu'

43. Akademija, saugodama asmens duomenis, igyvendina ir uZtikrina tinkamas

organizacines ir tec'hnines pliemones, skirtas apsaugoti u'oo"t's duomenims nuo atsitiktinio ar

neteisdto sunaikinimo, pakeitimo, utrt t"iAimo, taip put'"'o bet kokio kito neteiseto tvarkymo'

44. Akademija uZtikrina tinkam4 dokumentq bei duomenq rinkmenq saugojim4' imasi

priemoniq, kad bfitq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam asmens duomenq sunaikinimui'

pakeitimui, atst t"iaimui, taip pat bet kokiam kitam neteisdtam tvarkymui' Dokumentq kopijos'

kuriose nurodomi darbuotojq, aukletiniq ir atstovq ur**t duomenys, turi buti sunaikintos taip' kad

Siq dokumentq nebltq galima atkufti ir atpaLirrttjy lrl1in
45. Akademrjoje stl drrb*;i;i, u"f.ioii,itl i' atstovq asmens duomenimis turi teisq

susipaZinti tik tie asmenys, t rri. u.,ro'f[arioti susipaZinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai

ti, yrub[tina Sioje Apra5e numatytiems tikslams pasiekti'

a6. DraJLiima perduoti Akademijos turimus darbuotojq, aukletiniq ir atstovq asmens

duomenis tretiesiems asmenims, jei toks duomenq pateikimas nera numatytas teises aktuose ar

valstybes/suuiruldyb.s institucij q nurodymuo se, iSskyrus atvei us, kai :

46.1. asmens duomenq ,"u:.r.t^ yra isreiskgs sutikim4 tokiq duomenq perdavimui;

46.2.duomenqperdavimarUU,irrurasmensduomenqsubjektoirAkademijossusitarimams

fvykdYti;
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46.3. jei butina i5reikalauti/priteisti susidariusius isiskolinimus iS asmens duomenq
subjekto;

46.4. jei duomenq perdavimas yra neatideliotinai butinas ir negalima gauti asmens duomenq
subjekto sutikimo.

47. Akademija uZtikrina patalpq, kuriose laikomi asmens duomenys, saugum4, tinkam4
technines frangos i5destym4 ir pieLiirE, priesgaisrines saugos taisykliq laikym4si, tinkam4 tinklo
valdym4, informaciniq sistemq prieZi[r4 bei kitq techniniq priemoniq, bttinq asmens duomenq
apsaugai uZtikrinti, igyvendinim4.

48. Akademija imasi priemoniq, kad bDtq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam
asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisdtam
tvarkymui, saugodama jai patiketus dokumentus bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai.

49. Jei darbuotojas, aukletinis, atstovas ar kitas atsakingas asmuo abejoja idiegtq saugumo
priemoniq patikimumu, jis turi kreiptis i duomem+ apsaugos pareigln4 Akademijoje, kad butq

ivertintos turimos saugumo priemones ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq fsigijimas ir
fdiegimas.

50. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu bldu tvarko asmens duomenis
arba i5 kuriq kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens

duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptaZ.odLius. SlaptaZodLiar yra keidiami
periodi5kai, ne rediau kaip kart4 per tris menesius, taip pat - susidarius tam tikroms aplinkybems
(pvz.: pasikeitus darbuotojui, i5kilus fsilauZimo grdsmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo
Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).

51. Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZodi.
Darbuotojas slaptaZodi uZklijuotame voke perduoda Akademijos igaliotam atsakingam asmeniui.
SlaptaZodZiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik butinu atveju.

52. Ne rediau kaip kart4 per menesi paskirtas darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo daro
kompiuteriuose esandiq asmens duomenq kopijas.

53. Nustadius asmens duomenq saugumo paZeidimus, Akademija imasi neatideliotinq
priemoniq uZkertant ke1i4 neteisdtam asmens duomenq tvarkymui.

54. Sio ApraSo nesilaikymas atsiZvelgiant i paZeidimo sunkum4 gali bfiti laikomas darbo
pareigq paZeidimu, uZ kuri darbuotojas gali buti atleistas Lietuvos Respublikos darbo kodekso
nustatyta tvarka.

X SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Sis Apra5as perZilrimas ir atnaujinamas esant bfitinybei, tadiau ne rediau kaip kart4 per
du metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq tvarkym4.

56. Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su Siuo Apra5u yra supaZindinami pasira5ytinai
arba elektroninemis priemonemis ir privalo laikytis joje nustatytq ipareigojimq.

57. Akademija turi teisg iS dalies arba visiSkai pakeisti 5i Apra54. Su pakeitimais
darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys yra supaZindinami pasira5ytinai arba elektroninemis
priemonemis.

58. Apie 5iApra54 yra informuoti akademijos darbuotojq atstovai ir su jais pasikonsultuota
del Sios ApraSo.


