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ASMENS DUOMENU TVAR](YMO, SAUGOJIMO IR SIU DUOMENV SUBJEKTU
TEISIU IGYVENDINIMO I|,KSTREMALIU SVEIKATAI SITUACIJU CENTRE

TAISYKLES

I SI(YRIUS
BIINDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenq tvarkymo Ekstremaliq sveikatai situacijq centre taisykliq (toliau -
Taisykles) tikslas - reglamentuoti asimens duomenq tvarkym4 Ekstremaliq sveikatai situacijq centre
(toliau - Centras), nustatyti pagrindines asmens duomenq tvarkymo, duomenq subjekto teisiq

igyvendinimo ir duomenq apsaugos technines bei organizacines priemones, siekiant uZtikrinti
Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymo ir kitq teises akh;
reglamentuojandiq asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4, laikym4si ir igyvendinim4.

2. Siose Taisyklese nwodytq asmens duomenr4 valdytojas yra Centras, kuris uZtikrina, kad
asmens duomenys Centre butq tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatyme ir kituose teises alctuose nustatytq asmens duomenq tvarkymo reikalavimq.

3. Taisykliq privalo laiky:is visi Centre dirbantys valstybes tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis (toliau - Centro darbuotojai), kurie tvarko Centre esandius asmens

duomenis arba eidami savo pareigasrjuos suZino. Prieiga prie asmens duomenq gali bfti suteikiama
tik tiems Centro darbuotojams, kuriems asmens duomenys 1ra reikalingi jq pareigybiq apra5ymuose
nustat5rtoms funkcijoms atlikti. Siq asmenq s4ra5as nurodytas Taisykliq priede.

4. Taisyklese vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos
Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatyme.

II SI(YRIUS
ASMENS DUO]VIENU TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS

5. Tvarkomq asmens duomenq valdyojas yra Centras, juridinio asmens kodas 191349831,
buveines adresas Birutes 9.56, Vilnius LT-08110.

6. Asmens duomenys Centre tvarkomi neautomatiniu bldu susistemintose rinkmenose ir
(arba) automatiniu b[du.

7. Centre tvarkomi Siq duomenq subjekq grupirl asmens duomenys Siais asmens duomenq
tvarkymo tikslais:

7.1. asmenq, pateikusiq Centrui skund4, pra5ym4 ar prane5imq asmens duomenys
(vardas, pavardd, asmens kodas, adresas, telefono rySio ir (ar) telefakso numeris, elektroninio pa5to
adresas, para5as, skundo, pra5ymo, ar prane5imo data ir numeris (registravimo Centre data ir
numeris), skunde, praSyme ar prane5ime nwodyta informacija (iskaitant ir ypatingus asmens

duomenis), skundo, pra5ymo ar prane5imo nagrinejimo rezultatas, Centro atsakymo data ir numeris,
skundo, pra5ymo ar prane5imo nagdnejimo metu gauta informacija) tvarkomi skundq, pra5yrnq ar
prane5imq nagrinejimo, vidaus administravimo (ra5tvedybos tvarkymo) tikslais;

7.2. esamo ir bulusiq Centro vadovq, esamtl ir buvusiq Centro darbuotojq asmens
duomenys (vardas, pavardd, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybe, adresas,
telefono rySio numeris, elektroninio paSto adresas, glvenimo ir veiklos apra5yrnas, Seimine padetis,
pareigos, duomenys apie priemima (perkelima) i pareigas, atleidimE i5 pareigq, duomenys apie
i5silavinim4 ir kvalifikacij4, duomenys apie mokym4, duomenys apie atostogas, duomenys apie
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darbo uZmokesti, i5eitines i5mokas, kompensacijas, pa5alpas, informacija apie dirbt4 darbo laik4,

informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir uZduotis, duomenys

apie Centro darbuotojo veiklos vertinim4, viesq ir privadiq interesq deklaravimo duomenys,

Lietuvos Respublikos piliedio pas,o arba asmens tapatybes korteles numeris, iSdavimo data,

galiojimo data, dokument4 i5davusi lstaiga, ypatingi asmens duomenys, susijg su sveikata, teistumu,

dalyvavimu uZdraustos organizacijos veikloje, dokumentq registracijos data ir numeris bei kiti
asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centr4 ipareigoja fstatymai
ir kiti teises aktai tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raStvedybos tvarkymo,

materialiniq ir finansiniq i5tekliq naudojimo) tikslu;
7.3. pretendentq i Centro darbuotojo pareigas asmens duomenys (vardas, pavarde, asmens

kodas, pilietybe, adresas, telefono rySio numeris, elektroninio pa5to adresas, pareigos, i kurias

pretenduojama, gyvenimo ir veiklos apra5ymas, duomenys apie i5silavinim4 ir kvalifikacij4,
ypatingi asmens duomenys, susijg su teistumu, dalyvavimu uZdraustos organizacijos veikloje,
pokalbio su pretendentu i valstybrls tamautojo pareigas skaitmeninis garso ira5as, dokumentq

registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos

tvarkyti Centr4 ipareigoja istatymai ir kiti teises aktai tvarkomi vidaus administravimo (personalo

valdymo, raStvedybos tvarkymo) tikslu.
8. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik istatymq nustat5rtais atvejais ir

tvarka:
8.1. asmenq, pateikusiq Cerntrui skund4, pra5ym4 ar prane5im4, asmens duomenys skundo,

pra5ymo ar prane5imo nagrinejimo tikslu - juridiniams ir fiziniams asmenims (iskaitant ir kitq
Europos S4jungos valstybiq narirl ir Europos ekonomines erdvds valstybiq kompetentingas

institucijas);
8.2. asmenq, pateikusiq Crentrui skund4, pra5yrn4 ar prane5im4, asmens duomenys gindo

del Centro priimto sprendimo teisd:tumo nagrinejimo tikslu - teismams, kitoms turindioms teisg

nagrineti gindus institucijoms;
8.3. pretendentq i Centro darbuotojus asmens duomenys valstybes tarnybos valdymo

tikslu - Valstybes tarnybos departamentui;
8.4. Centro darbuotojq asmens duomenys socialinio draudimo mokesdio administravimo

tikslu - Valstybinio socialinio dr:audimo fondo valdybai prie Socialines apsaugos ir darbo

ministerijos, mokesdiq administravimo tikslu - Valstybinei mokesdiq inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansq ministerijos, valstybes tarnybos valdymo tikslu - Valstybes tarnybos

departamentui;
8.5. kitiems tretiesiems rasmenims, kuriems pareiga pateikti asmens duomenis yra

nustat5rta istatymuose ar kituose teises aktuose.
9. PraSymai, kuriuose yrra informacijos, susijusios su ypatingais asmens duomenimis

(rasine ar etnine kilme, politiniais, r,eliginiais, filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesinese

s4jungose, sveikata, lytiniu gyv'enimu, asmens teistumu), persiundiami nagrineti kitoms
institucijoms tik gavus asmens raS'ytini sutikim4. Centras per 5 darbo dienas nuo tokio praSymo

gavimo kreipiasi i asmeni pra5ydamas per nustatyt4 termin4 pateikti 5! sutikim4. Kai per Centro
nustat5rt4 termin4 toks sutikimas negaunamas, pra5ymas gr4Zinamas asmeniui, nurodoma gr4iinimo
prieZastis.

10. Centro darbuotojai, kuriems yra suteikta teise tvarkyti asmens duomenis, laikosi
konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4 informacij4,
su kuria jie susipaZino atlikdami sal'o funkcijas.

11. Centro darbuotojai, kurie automatiniu bUdu tvarko asmens duomenis, turi naudoti
periodi5kai keidiamus slaptalodlius ir juos atnaujinti kas 3 menesius.

12. Asmens duomenys saugomi asmens bylose bei atitinkamose Centro tvarkomose
duomenq bazese.

13. Asmens duomenys Centre saugomi tiek laiko, kiek pagal istatymus ir kitus teises aktus

turi bUti saugomi dokumentai al bylos, kwiuose yra nurodomi asmens duomenys. Centro
informacin6se sistemose esantys asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek tai leidlia Siq sistemq
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nuostatai, duomenq saugos nuostatai bei kiti teises aktai. Kitose kompiuterindse laikmenose esantys

asmens duomenys turi buti sunaiki.nami ir i5trinami tuojau pat po to, kai jq tvarkymas tampa

netikslingas.
14. Centre, igyvendinant irutomatiniu budu tvarkomq asmens duomenq saugumo lygi,

uZtikrinamas pirmasis saugumo lygir;.

III SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTU TEISES

15. Duomenq subjektas turi teisg gauti savo asmens duomenis.
16. Duomenq subjektas turi teisg susipaZinti su savo asmens duomenimis ir jq tvarkymu.

Duomenq subjektas turi teisg gauti informacij4 iS asmens duomenq valdytojo apie tai, i5 kokiq
Saltiniq ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenq

gavejams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius vienerius metus.

17. Informacija duomenq subjeklams apie jq asmens duomenq tvarkym4 pateikiama tokiu
b[du, kokiu duomenq subjektas kreipiasi i Centr4 i5skynrs atvejus, kai duomenq subjektas toki4
informacij4 jau turi arba kai istatymuose ir kituose teisds aktuose apibreZiama tokiq duomenq

rinkimo bei teikimo tvarka ir duomenq gavejai.
18. Jei duomenq subjekta.s, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo

asmens duomenys yra neteisingi, ne,i5samls ar netikslls, ir kreipiasi I Centr4, Centras nedelsdamas

patikrina asmens duomenis ir duomenq subjekto ra5ytiniu pra5ymu, pateiktu asmeni5kai, pa5tu ar

elektroniniq rySir+ priemondmis, nedelsdama i5taiso neteisingus, netikslius, papildo nei5samius

Centro tvarkomus asmens duomenis it (at) sustabdo tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus,

i5skyrus saugojim4, kol bus i5taisyti. neteisingi, netikslls, papildyti nei5samus asmens duomenys ar

asmens duomenys bus sunaikinti.
19. Centras nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 5 darbo dienas, informuoja duomenq

gavejus apie duomenq subjekto praSymu i5taisyus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus

asmens duomenq tvarkymo veiksimus, i5skyrus atvejus, kai pateikti toki4 informacij4 butq

nelmanoma arba pemelyg sunku (rtel didelio duomenq subjektq skaidiaus, duomenq laikotarpio,
nepagristai dideliq sqnaudq).

20. fgyvendinant duomenq subjekto teisg susipaLinti su savo duomenimis, neturi b[ti
paZeistos trediqjq asmenq teises iprivatq gyvenim4.

21. Centro atsisakymas igyvendinti duomenq subjekto teises gali bUti skundZiamas

istatymq nustat5rta tvarka.

IV SKYRIUS
PRASYMO DEL DUOMENU SIUBJEKTO TEISIU IGYVENDINIMO PATEIKIMAS IR

NAGRINEJIMAS

22. Duomenq subjektas, pateikdamas pra5yrn4, privalo patvirtinti savo tapatybg asmens

duomenis tvarkandiam asmeniui: pateikti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4; pateikdamas

pra5ymE registruotu pa5tu, kartu trLri pateikti asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopij4,
patvirtint4 notaro, ar Sio dokumento koptj?, patvirtint4 kita teises aktq nustat5rtat.varka; pateikdamas
pra5yrn4 elektroniniq ry5iq priemonemis, turi pasira5yti ji elektroniniu para5u.

23. Centras, gavgs duomenq subjekto praSym4, ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq

nuo duomenq subjekto praSymo gavimo dienos atsako, ar duomenq subjekto asmens duomenys yna

tvarkomi, ir pateikia pra5omus duornenis arba nurodo atsisakymo tenkinti toki pra5ym4 prieZastis.

24. Duomenq subjektas savo teises gali igyvendinti pats arba per teiset4 atstov4.

25. Cenlras atsakym4 duomenq subjektui pateikia valstybine kalba duomenq subjekto
pasirinktu b[du: registruotu pa5tu arrba iteikiant asmeni5kai duomenq subjektui atvykus i Centr4.

26. Centras, atsisakydamas vykdyi duomenq subjekto pra5ym4 igyvendinti jo, kaip
duomenq subjekto, teises, duomenq subjektui pateikia tokio atsisakymo motlvus.



27. Neatlygintinai duomenq subjekto pra5omus duomenis Centras teikia duomenq

subjektui vien4 kart4 per kalendorinius metus.

V SKYRIUS
KONFIDENCIALUMAS IR SAUGUMAS

28. Centras iglvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti

asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet

kokio kito neteiseto tvarkymo. Ce,ntro darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, turi laikytis
konfidencialumo principo ir laikl'ti paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4

informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija bltq vie5a

pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Konfidencialumo principo darbuotojai turi
laiky'tis ir pasibaigus darbo santykiarns.

29. Duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Centre tvarkomais asmens duomenimis

galintys susipaZinti darbuotojai pasira5ytinai susipaZindinami su Siomis Taisyklemis ir tuo

isipareigoja saugoti asmens duomenq paslapti, jei Sie asmens duomenys neskirti skelbti vie5ai.

30. Asmens duomenq tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai turi uZkirsti keli4
atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet

kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugodami dokumentus tinkamai ir saugiai, bei vengiant

nereikalingq kopljq darymo. Centro dokumentq kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi
blti sunaikinamos tokiu bldu, kad Siq dokumentq nebltq galima atkurti fu atpaiintijq turinio.

31. Darbuotojai, kni,+ kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iS kuriq
kompiuteriq galima patekti i Centro naudojamas informacines sistemas bei tas vietinio tinklo sritis,

kuriose yra saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose turi naudoti slaptaZodi.

32. Darbuotojq kompiuteriuose esandios kompiuterinds bylos, kuriose kaupiami asmens

duomenys, neturi btti prieinamos kitq kompiuteriq vartotojams. Kompiuteriuose rekomenduojama

kart4 per menesi atnaujinti antivirusing program4.
33. Prieiga prie asmens duomenq gali bfti suteikta tik tam Centro darbuotojui, kuriam

asmens duomenys yra reikalingi jo fimkcijoms vykdyti.
34. Vietinio tinklo sritys, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo blti apsaugotos

prieigos prie asmens duomenq sIapfirtodLiais arba turi bflti apribotos prieigos teises prie jq.

\rI SKYRIUS
BATGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. UZ Siq Taisykliq nuostatq paZeidim4 Centro darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis,
gali bffi traukiami tarnybinen ar drausmindn atsakomyben.

36. Nustadius asmens duomenq tvarkymo paizeidim4, Centras privalo imtis veiksmq teises

aktq nustatyta tvarka drausmes paZeidimui ar tarnybiniam nusiZengimui i5tirti.
37. Sios Taisykles periodiSkai, ne rediau kaip kart4 per 2 metus, apsvarstomos ir, reikalui

esant, atnaujinamos.
38. Taisykles skelbiamos Centro interneto svetaineje.


