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NERIES REGIONINIO PARKO D I R E K C I J O S ASMENS DUOMENIJ TVARKYMO 
T A I S Y K L E S 

I . SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Neries regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) asmens duomeni} tvarkymo 
taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja pagrindinius reikalavimus, kuriais vadovaujantis turi 
buti tvarkomi fiziniij asmenij asmens duomenys (toliau - asmens duomenys) Direkcijoje. 

2.Taisykles parengtos vadovaujantis: 
2.1. 2016 m. balandzio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 del 

fiziniij asmenij apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenij judejimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenij apsaugos reglamentas) (toliau -
Reglamentas) nuostatomis; 

2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenij teisines apsaugos jstatymu (toliau - A D T A | ) ; 
2.3. Direktyvos 95/46/EB 29 straipsnio darbo grupes 2017 m. balandzio 4 d. nuomone Nr. 

17/EN „Poveikio duomenij apsaugai vertinimo ir veiksmij, vertinant, ar tvarkymas „gali kelti didelj 
pavojij" reglamento Nr. 2016/679 tikslais, gaires"; 

2.4. kitais Lietuvos Respublikos teises aktais, reglamentuojanciais saugij asmens duomenij 
valdym^ ir jij tvarkymo teisetumq. 

3. Taisyklese vartojamos s^vokos suprantamos taip, kaip jos apibreztos Reglamente (ES) 
2016/679, A D T A | ir kituose teises aktuose. 

11. SKYRIUS 
PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENIJ TVARKYMO IR APSAUGOS REIKALAVIMAI 

4. Siose Taisyklese nurodytij asmens duomenij valdytoja yra Direkcija, kuri uztikrina, kad 
asmens duomenys Direkcijoje butij tvarkomi laikantis Reglamente ir kituose teises aktuose 
nustatytij asmens duomenij tvarkymo reikalavimij. 

5. Fizinio asmens duomenij tvarkymas laikomas teisetu, jeigu jis atitinka Reglamento 5 ir 6 
straipsniij reikalavimus, t.y. asmens duomenys yra tvarkomi, esant is anksto apibreztam ir teisetam 
tikslui, tik tokios apimties, kokios reikia nustatytam tikslui pasiekti, ir esant bent vienam is 
Reglamento 6 straipsnio 1 dalyje nurodytij teiseto asmens duomenij tvarkymo kriterijij (fizinis 
asmuo dave sutikim^; vykdoma sutartis tarp fizinio asmens ir duomenij valdytojo; jstatymai 
jpareigoja tvarkyti fizinio asmens duomenis; tvarkyti duomenis butina, siekiant uztikrinti teisetus 
interesus). 

6. Direkcija, siekdama uztikrinti Duomenij tvarkymo teisetumq ,̂ tvarko duomenij 
tvarkymo veiklos, uz kuri^ atsako, jrasus, t.y. pildo Duomenij tvarkymo veiklos jrasij 
zumal^, kurio pavyzdine forma nustatyta siij Taisykliij 2 Priede. Duomenij veiklos jrasij 
zumale nurodoma: 

6.1. duomenij valdytoj o tapatybe; 
6.2. duomenij apsaugos pareigunas ir jo kontaktiniai duomenys; 
6.3. asmenij kategorijos; 
6.4. duomenij kategorijos pagal kiekvien^ asmenij kategoriju; 
6.5. duomenij tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas pagal kiekvien^ duomenij kategoriju; 



6.6. duomenij gavejij kategorijos kiekvienai asmenij kategorijai pagal duomenij perdavimo 
tikslus bei teisinj pagrind^; 

6.7. duomenij saugojimo terminal. 
7. Duomenij tvarkymo veiklos jrasus rengia ir perziiiri Duomenij apsaugos pareigunas ne 

reciau kaip kart^ per pusmetj. 
8. Direkcijos darbuotojai turi rinkti, naudoti ir saugoti duomenis tokia apimtimi, kuri 

nurodyta duomenij tvarkymo veiklos jrasuose. 
9. Jei darbuotojas siekia rinkti, naudoti ir saugoti asmens duomenis ne pagal duomenij 

tvarkymo veiklos jrasus ar pastebi, jog duomenij tvarkymo veiklos jrasai neapima tam tikro 
duomenij rinkimo, naudojimo ir saugojimo ar neatitinka Reglamento, darbuotojas turi apie tai 
informuoti Duomenij apsaugos pareigun^ ir gauti jo konsultacij^. 

10. Jeigu Valstybine duomenij apsaugos inspekcija, vadovaudamasi Reglamento 30 straipsnio 
4 dalimi, kreipiasi j Direkcija del duomenij tvarkymo veiklos jrasij registro pateikimo, atsakym^ 
Valstybinei duomenij apsaugos inspekcijai rengia ir atsakyme duomenij tvarkymo veiklos jrasij 
registry pateikia Duomenij apsaugos pareigunas. 

11. Direkcija, kaip duomenij valdytoja, privalo: 
11.1. uztikrinti Reglamente ir kituose asmens duomenij saug^ reglamentuojanciose teises 

aktuose nustatytij reikalavimij laikymosi; 
11.2. jgyvendinti duomenij subjekto teises, nustatytas Reglamente; 
11.3. jgyvendinti tinkamas organizacines ir technines duomenij saugumo priemones; 
11.4. organizuoti Direkcijos darbuotojij mokymus duomenij saugos srityje; . 
11.5. atlikti kitas Reglamente ir kituose teises aktuose nustatytas funkcijas. 
12. Direkcijos darbuotojai privalo, atlikdami savo fijnkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, 

privalo laikytis pagrindiniij asmens duomenij tvarkymo reikalavimij: 
12.1. tvarkyti duomenis, vadovaudamiesi Reglamentu ir kitais Lietuvos Respublikos teises 

aktais, reglamentuojanciais saugij asmens duomenij tvarkym^; 
12.2. tvarkyti asmens duomenis tik pareigybes aprasyme nurodytoms funkcijoms vykdyti; 
12.3. uztikrinti, kad duomenys nebutij prarasti; 

12.4. uztikrinti, kad duomenys nebutij atskleisti asmenims, nejgaliotiems jais naudotis. Sis 
jsipareigojimas taikomas ir pasibaigus darbo santykiams; 

12.5. apie galimus informacijos saugumo incidentus nedelsiant informuoti Direkcijos 
Duomenu apsaugos pareiguucj. _ _ 

13. Direkcijoje uz duomenij apsaugos organizavim^ ir kontrol^ atsakingi asmenys, jij 
vykdomos funkcijos ir atsakomybes: 

13.1. Duomenij apsaugos pareigiinas vykdo Direkcijos direktoriaus 2019 m. liepos 27 d. 
jsakyme Nr. 12V „Del Neries regioninio parko direkcijos asmens duomenij tvarkymo taisykliij 
patvirtinimo bei duomenij subjektij teisiij jgyvendinimo Neries regioninio parko direkcijoje apraso 
patvirtinimo" taisykliij I I I skyriuje nurodytas funkcijas ir yra atsakingas uz Reglamento laikymosi 
kontrol^; 

i n . SKYRIUS 
DUOMENV APSAUGOS PAREIGUNAS 

14. Direkcija paskiria Duomenij apsaugos pareigiin^, kuris padeda priziureti kaip Direkcijoje 
laikomasi Reglamento ir kitij Lietuvos Respublikos teises aktij, reglamentuojanciij saugij asmens 
duomenij valdym^ ir j i j tvarkym^. 

15. Duomenij apsaugos pareigunas turi buti tinkamai ir laiku (kuo anksciau) jtrauktas j 
visus klausimus, susijusius su Duomenij apsauga Direkcijoje. 



16. Duomenij apsaugos pareiguno vardas bei pavarde ir kontaktiniai duomenys turi buti 
nurodyti Duomenij tvarkymo veiklos jrasuose ir Direkcijos intemeto svetaineje. Direkcija apie 
Duomenij apsaugos pareiguno paskyrim^ pranesa Valstybinei duomenij apsaugos inspekcijai. 

17. Direkcija padeda Duomenij apsaugos pareigunui vykdyti nurodytas uzduotis suteikdama 
bntinus isteklius, taip pat suteikdama galimyb? susipazinti su duomenimis, dalyvauti duomenij 
tvarkymo operacijose. 

18. Duomenij apsaugos pareigunas atlieka sias uzduotis: 
18.1. informuoja Direkcijos darbuotojus ir direktor^ apie jij prievoles pagal Reglament^ ir 

kitus Lietuvos Respublikos teises aktus, reglamentuojancius saugij asmens duomenij valdym^ ir 
tvarkym^; 

18.2. stebi kaip Direkcijoje laikomasi Reglamento; 
18.3. koordinuoja, atlieka ir (arba) stebi poveikio duomenij apsaugai vertinimus Direkcijoje; 

18.4. atlieka kontaktinio asmens funkcijas asmenims, kurie kreipiasi j Direkcija su 
Duomenij tvarkymu susijusiais klausimais; 

18.6. rengia sias Taisykles, duomenij tvarkymo veiklos jrasus, visas kitas su asmens 
duomenij apsauga susijusias vidaus taisykles, procedUras, sablonus ir kitus dokumentus, priziuri jij 
laikymosi ir jos periodiskai perziuri; 

18.7. pranesa apie esamus ar galimus Reglamento pazeidimus, keliancius pavojij Direkcijos 
veiklai, bei konsultuoja darbuotojus, atsakingus uz siuos pazeidimus; 

18.8. pranesa Direkcijos direktorei, kai nesivadovaujama Duomenij apsaugos pareiguno 
nuomone; 

18.9. atlieka Duomenij saugumo pazeidimij valdym^; 
18.10. atlieka asmens teisiij jgyvendinimo valdym^; 
18.11. atlieka kitas uzduotis, susijusias su Direkcijos atitiktimi Reglamento reikalavimams. 

19. Direkcijos vyresnysis specialistas, kuris Direkcijoje vykdo ir Duomenij apsaugos 
pareiguno funkcijas, veiksmus susijusius su duomenu apsauga tiesiogiai derina su Direkcijos 
direktoriumi. 

IV. SKYRIUS 
P O V E I K I O DUOMENV APSAUGAI VERTINIMAS 

20. Direkcijos darbuotojai privalo pries proting^ terming informuoti Duomenij apsaugos 
pareigun^, kai Direkcijoje ketinama kurti, diegti ar naudoti tam tikras informacines ir rysiij 
technologijas ir (ar) kitus metodus, skirtus rinkti, naudoti ar saugoti asmens duomenis. 

21. Duomenij apsaugos pareigiinas, gav^s darbuotojo pranesim^, j j isnagrinej^s ir 
derindamas su Direkcijos direktoriumi turi nuspr^sti, ar turi buti atliktas poveikio duomenij 
apsaugai vertinimas del konkreciij informaciniij ir rysiij technologijij ir (ar) kitij metodij, skirtij 
tvarkyti duomenis Direkcijoje. 

22. Vertinant, ar turi buti atliekamas poveikio asmens duomenij apsaugai vertinimas, turi 
btiti atsizvelgiama j siuos kriterijus: 

22.1. naujos rusies informacines technologijos, kurios pirm^ kartq. diegiamos Direkcijoje; 
22.2. asmenij automatinio vertinimo ir profiliavimo jrankiai; 
22.3. jautriij duomenij bazes; 
22.4. informaciniij ir rysiij technologijij tikrinimo priemones; 
22.5. vaizdo stebejimo priemones; 
22.6. jrankiai skirti asmenis sekti intemete; 

22.7. nacionalinio, regioninio ar tarptautinio pobudzio duomenij bazes, kuriose saugomi 
dideli duomenij kiekiai; 



22.8. vaikq ar vyresnio amziaus zmoniij duomenij bazes; 
22.9. debesij kompiuterijos jrankiai; 
22.10. socialiniij tinklij jrankiai; 

22.11. kitos konkrecios informacines ir rysiij technologijos ir (arba) kiti metodai, skirti 
Direkcijai rinkti, naudoti ar saugoti duomenis, kurie kelia pavojij asmenims pagal Reglament^. 

23. Duomenij apsaugos pareigiinas, priem^s sprendim^ atlikti poveikio duomenij apsaugai 
vertinim^, turi: 

23.1. nustatyti, kokia papildoma informacija is darbuotojij ir (arba) paslaugij teikejij yra 
reikalinga siekiant atlikti poveikio duomenij apsaugai vertinim^; 

23.2. nustatyti, kurie paslaugij teikejai, informaciniij technologijij saugumo konsultantai ir 
(arba) kiti tretieji asmenys turi dalyvauti poveikio duomenij apsaugai vertinime bei paprasyti siij 
treciijjij asmenij jsitraukti j poveikio duomenij apsaugai vertinimo rengim^; 

23.3. per proting^ terming nuo visos reikiamos informacijos gavimo atlikti poveikio 
duomenij apsaugai vertinim^ ir parengti rastisk^ vertinimo ataskait^ del kiekvienos konkrecios 
informacines ir rysiij technologijos ir (ar) metodo, uzpildant poveikio duomenij apsaugai vertinimo 
form^, 0 tais atvejais, kai nusprendziama poveikio duomenij apsaugai vertinim^ pavesti atlikti 
paslaugij teikejui, uztikrinti, kad siuos veiksmus atliktij atitinkamas subjektas; 

23.4. pateikti per proting^ terming poveikio duomenij apsaugai vertinimo isvad^ 
darbuotojui (-ams), kuris (-ie) kreipesi j Duomenij apsaugos pareigun^. 

23.5. atlikus poveikio asmens duomenij apsaugai vertinimq, Duomenij apsaugos pareigunas, 
uzpildo poveikio asmens duomenij apsaugai vertinimo ataskait^, kurio pavyzdine forma nustatyta 
siij Taisykliij 3 priede. 
23.6. visais atvejais poveikio asmens duomenij apsaugai vertinimo ataskaita tamybiniu 
pranesimu yra pateikiama Direkcijos direktoriui. 

V. SKYRIUS 
ISANKSTINES KONSULTACIJOS SU VALSTYBINE DUOMENIJ APSAUGOS 

INSPEKCIJA 

24. Jeigu atlikus poveikio asmens duomenij apsaugai vertinim^, buvo nustatyta, kad 
Direkcijos turimomis asmens duomenij apsaugos priemonemis nera galimybiij sumazinti kylantj 
pavojij asmens duomenij saugumui iki priimtino lygio (t.y. likutine rizika yra didele), Duomenij 
apsaugos pareigunas, vadovaudamasis Reglamento 36 straipsnyje nustatyta tvarka, privalo kreiptis j 
Valstybin^ duomenij apsaugos inspekcija isankstines konsultacijos. 

25. Duomenij apsaugos pareigiinas bendradarbiauja su Valstybine duomenij apsaugos 
inspekcija ir vykdo Inspekcijos paklausimij valdym^ vadovaudamasis siomis Taisyklemis 
ir Reglamentu. 

26. Direkcijos darbuotojas gav^s Valstybines duomenij apsaugos Inspekcijos 
paklausim^, nedelsiant, bet ne veliau kaip per 1 (vien^) darbo dien^, informuoja Duomenij 
apsaugos pareigiin^ apie tokj paklausim^. 

27. Duomenij apsaugos pareigunas, gav^s Valstybines duomenij apsaugos inspekcijos 
paklausim^, turi nedelsdamas atlikti pirmin^ paklausimo analiz^: 

27.1. perziureti Inspekcijos paklausim^; 
27.2. nustatyti atsakymo j Inspekcijos paklausim^ terminus (jskaitant reikalingos 

informacijos surinkim^, konsultacijas su Darbuotojais ir (ar) Paslaugq teikejais); 
27.3. jei reikia, kreiptis j Inspekcija del termino pateikti atsakymcj prat^simo; 
27.4. nustatyti, ar yra reikalinga papildoma informacija is darbuotojij ir, jei taip - paprasyti 

toki^ informacija pateikti; 
27.5. nustatyti, ar Paslaugij teikejai, isoriniai Duomenij apsaugos pareigiinai, informaciniij 

technologijij saugumo konsultantai ir (ar) tretieji asmenys yra susij^ su Valstybines duomenij 



apsaugos inspekcijos paklausimu ir, jei taip, paprasyti jij pagalbos rengiant atsakym^ j Inspekcijos 
paklausim^; 

27.4. surink^s vis^ atsakymui j Valstybines duomenij apsaugos inspekcijos paklausim^ 
reikalinga informacija, taciau jokiu budu ne veliau kaip per Inspekcijos nustatyt^ terming, Duomenij 
apsaugos pareigunas parengia ir pateikia Inspekcijai atsakym^ j paklausim^. 

V I . SKYRIUS 
DUOMENV SAUGUMO PAZEIDIMV VALDYMAS 

28. Duomenij apsaugos pareigiinas atlieka duomenij saugumo pazeidimij valdym^ 
vadovaudamasis Reglamentu ir siomis Taisyklemis. 

29. Direkcijos darbuotojas, suzinoj^s apie asmens duomenij saugumo pazeidim^, nedelsiant 
(ne veliau kaip per 12 valandij) turi informuoti savo tiesioginj vadov^ ir Direkcijos Duomenij 
apsaugos pareigun^ apie duomenij saugumo pazeidim^. 

30. Jei Duomenij apsaugos pareigunas gauna is darbuotojo Taisykliij 29 punkte numatyt^ 
pranesim^ ar pats pastebi duomenij saugumo pazeidim^, Duomenij apsaugos pareigunas turi 
nedelsdamas, bet ne veliau kaip per 12 (dvylika) valandij, atlikti pirmin^ duomenij saugumo 
pazeidimo analiz^. 

31. Duomenij apsaugos pareigiinas nedelsiant turi isnagrineti pranesime nurodytas 
aplinkybes ir jvertinti, ar padarytas asmens duomenij saugumo pazeidimas. 

32. Jeigu duomenij saugumo pazeidimo valdymui reikalinga papildoma informacija, 
Duomenij apsaugos pareigiinas turi paprasyti darbuotojij ir (arba) paslaugij teikejij suteikti reikiam^ 
informacija ne veliau kaip per 24 valandas. 

33. Duomenij apsaugos pareigunas turi uzbaigti duomenij saugumo pazeidimo valdym^ ne 
veliau kaip per 72 valandas nuo suzinojimo apie asmens duomenij saugumo pazeidim^. 

34. Jei Duomenij apsaugos pareigiinas nustato, kad asmens duomenij saugumo pazeidimas 
padarytas: 

34.1. privalo nedelsiant pradeti tyrim^. 
34.2 imasi priemoniij pazeidimui pasalinti ir (arba) neigiamoms pazeidimo pasekmems 

sumazinti (pvz. naudoti atsargines kopijas, siekiant atkurti prarastus ar sugadintus duomenis); 
34.3. tiesiogiai informuoja Tamybos vadovyb?. 
35. Duomenij apsaugos pareigiinas informacija apie asmens duomenij saugumo pazeidim^ 

jraso j siij Taisykliij 4 priede nurodytos formos Asmens duomenij saugumo pazeidimij registravimo 
zumal^. 

36. Tyrimo pabaigoje Duomenij apsaugos pareigiinas suraso Taisykliij 6 priede nurodytos 
formos Asmens duomenij saugumo pazeidimo ataskait^ ir tyrimo isvad^ (Friedas Nr. 7), kurioje 
pazymima, ar buvo nustatytas asmens duomenij saugumo pazeidimas. Jei asmens duomenij 
saugumo pazeidimas nebuvo nustatytas, tyrimas nutraukiamas. Jei asmens duomenij saugumo 
pazeidimas nustatomas, tyrim^ atlikus asmuo privalo papildom jvertinti gautos informacijos 
pakankamum^, patikimum^ ir teisingum^. Be to turi nustatyti asmens duomenij kategorijas, kurios 
buvo susijusios su pazeidimu, pazeidimo priezastys, pazeidimo pobiidis, tipas (asmens duomenij 
konfidencialumo, vientisumo ir (arba) prieinamumo pazeidimas) aplinkybes, apytikslis duomenij 
subjektij, kuriij asmens duomenij saugumas pazeistas, skaicius, asmens duomenij, kuriij saugumas 
pazeistas, kategorijos (asmens tapatyb^ patvirtinantys asmens duomenys, prisijungimo duomenys ir 
(arba) asmens identifikaciniai numeriai ir kt.) ir apimtis, tiketinos asmens duomenij saugumo 
pazeidimo pasekmes, pavojus fiziniij asmenij teisems ir laisvems; 

37. Direkcijos duomenij apsaugos pareigunas turi pranesti Valstybinei duomenij apsaugos 
inspekcijai, ne veliau kaip per 72 valandas nuo suzinojimo apie asmens duomenij saugumo 
pazeidim^ (Friedas Nr. 5), nebent asmens duomenij saugumo pazeidimas neturetij kelti pavojaus 
fiziniij asmenij teisems ir laisvems. Jeigu Valstybinei duomenij apsaugos inspekcijai nepranesama 
per 72 valandas, pranesime nurodomos velavimo priezastys. Franesimas apie asmens duomenij 
saugumo pazeidim^ pateikiamas Valstybines duomenij apsaugos inspekcijos nustatyta tvarka. 



38. Asmens duomenij saugumo pazeidimij pranesime aprasomas asmens duomenij saugumo 
pazeidimo pobiidis, duomenij subjelctij Itategorijos ir apytikslis skaicius, asmens duomenij jrasij 
kategorijos ir apytikslis skaicius, nurodomas duomenij apsaugos pareigiino arba kito kontaktinio 
asmens, galincio suteikti daugiau informacijos, vardas, pavarde ir kontaktiniai duomenys (telefono 
numeris, elektroninio pasto adresas), aprasomos tiketinos asmens duomenij saugumo pazeidimo 
pasekmes bei priemones, kuriij buvo imtasi arba pasiiilyta imtis, kad biitij pasalintas asmens 
duomenij saugumo pazeidimas, taip pat priemones galimoms neigiamoms jo pasekmems sumazinti 
bei kita svarbi su asmens duomenij saugumo pazeidimu susijusi informacija. 

39. Kai del asmens duomenij saugumo pazeidimo gali kilti didelis pavojus fiziniij asmenij 
teisems ir laisvems (gali biiti padarytas kiino suzalojimas, turtine ar neturtine zala, gali kilti 
diskriminacija, biiti pavogta ar suklastota tapatybe, buti padaryta finansiniij nuostoliij, pakenkta 
reputacijai, prarastas asmens duomenij, kurie saugomi profesine paslaptimi, konfidencialumas, 
padaryta didele eko nomine ar socialine zala, kai duomenij subjektai gali netekti galimybes naudotis 
savo teisemis ir laisvemis ar jiems uzkertamas kelias kontroliuoti savo asmens duomenis, gali biiti 
paviesinti specialiij kategorijij, pazeidziamij fiziniij asmenij asmens duomenys, duomenij apsaugos 
pareigiinas uztikrina, kad apie asmens duomenij saugumo pazeidim^ nepagrjstai nedelsiant btitij 
pranesta duomenij subjektui: duomenij subjektui aiskia ir paprasta kalba aprasomas duomenij 
saugumo pazeidimo pobiidis, nurodomas duomenij apsaugos pareigiino arba kito kontaktinio 
asmens, galincio suteikti daugiau informacijos, vardas, pavarde ir kontaktiniai duomenys (telefono 
numeris, elektroninio pasto adresas), aprasomos tiketinos asmens duomenij saugumo pazeidimo 
pasekmes ir priemones, kuriij buvo imtasi arba pasiiilyta imtis, kad biitij pasalintas asmens duomenq 
saugumo pazeidimas, taip pat priemones galimoms neigiamoms jo pasekmems sumazinti bei pagal 
galimybes atitinkamam fiziniam asmeniui skirtos rekomendacijos, kaip sumazinti galim^ neigiam^ 
poveikj (pasikeisti prisijungimo slaptazodzius neteisetos prieigos prie asmens duomenij atveju ir 
kt.). 

40. Apie asmens duomenij saugumo pazeidim^ duomenij subjektui pranesti neprivaloma, jei: 
40.1. Direkcija jgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos 

priemones taikytos asmens duomenims, kuriems asmens duomenij saugumo pazeidimas turejo 
poveikio; 

40.2. is karto po asmens duomenij saugumo pazeidimo teismas emesi priemoniij, kuriomis 
uztikrinama, kad nebegaletij kilti didelis pavojus duomenij subjektij teisems ir laisvems; 

40.3. tai pareikalautij neproporcingai daug pastangij. Tokiu atveju vietoj to apie asmens 
duomenij saugumo pazeidim^ paskelbiama viesai arba taikoma panasi priemone, kuria duomenij 
subjektai biitij informuojami taip pat efektyviai. 

41. Duomenij apsaugos pareigiinas informacija apie asmens duomenij saugumo pazeidim^ 
jraso j siij Taisykliij 4 priede nurodytos formos Asmens duomenij saugumo pazeidimij registravimo 
zumal^. 

42. Duomenij apsaugos pareigiinas registruoja visus asmens duomenij saugos pazeidimus 
Asmens duomenij saugumo pazeidimij registracijos zumale. 

43. Asmens duomenij saugos pazeidimij registracijos zumalas yra tvarkomas elektronine 
forma. 

V I I . SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

44. Taisykles is esmes perziurimos ne reciau kaip kart^ per metus. 
45. Darbuotojai, kurie yra jgalioti tvarkyti asmens duomenis pasiraso Pasizadejim^ saugoti 

duomenij paslaptj (Taisykliij 1 Friedas). Direkcijos darbuotojai privalo laikytis siij Taisykliij, 
pagrindiniij asmens duomenij tvarkymo reikalavimij bei konfidencialumo ir saugumo reikalavimij. 
Uz Taisykliij pazeidim^ darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos teises aktij nustatyta tvarka. 

46. Sios Taisykles jsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos ir taikoma darbuotojams nuo 
supazindinimo su Taisyklemis dienos. 

47. Direkcijos darbuotojai su Taisyklemis supazindinami pasirasytinai. 
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Neries regioninio parko direkcija asmens duomenij 
tvarkymo taisykliij 1 priedas 

(Pasizadejimo saugoti duomenq paslapt; formos pavyzdys) 

NERIES REGIONINIO PARKO D I R E K C I J O S 

(darbuotojo pareigos, vardas, pavarde) 

PASIZADEJIMAS SAUGOTI DUOMENIJ PASLAPT| 

(data) 

(vieta) 

As, , 
(vardas, pavarde) 

Suprantu, kad: 
-savo darbe tvarkysiu asmens duomenis (toliau - asmens duomenys), kurie negali biiti atskleisti ar 
perduoti nejgaliotiems asmenims ar institucijoms; 
-draudziama perduoti nejgaliotiems asmenims slaptazodzius ir kitus duomenis, leidziancius 
programinemis ir techninemis priemonemis ar kitaip sudaryti s^lygas susipazinti su Direkcijos 
tvarkomais asmens duomenimis; 
- netinkamas asmens duomenij tvarkymas gali uztraukti atsakomybe pagal Lietuvos Respublikos 
jstatymus. 

{sipareigoju: 
- saugoti asmens duomenij paslaptj; 
- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos jstatymais ir kitais teises aktais, 
pareigybes aprasymu ir Neries regioninio parko direkcijos (toliau - Direkcija) teises aktais, 
reglamentuojanciais funkcijas, kurias vykdant man bus patiketas asmens duomenij tvarkymas, 
apibreztais ir teisetais tikslais; 
- neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s^lygij jokiomis priemonemis susipazinti su tvarkoma 
informacija ne vienam asmeniui, kuris nera jgaliotas naudotis sia informacija, tiek jstaigos viduje, 
tiek uz jos ribij; 
- pranesti savo tiesioginiam vadovui ir (ar) uz duomenij saug^ atsakingiems asmenims apie bet 
koki^ jtartin^ situacijq, kuri gali kelti gresm^ asmens duomenij saugumui; 
- siekdamas uzkirsti keli^ atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenij sunaikinimui, pakeitimui, 
atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui, saugoti duomenij rinkmenas tinkamai 
ir saugiai. 

Zinau, kad: 
- uz sio jsipareigojimo nesilaikym^ ir Lietuvos Respublikos asmens duomenij teisines apsaugos 
jstatymo pazeidim^ turesiu atsakyti pagal galiojancius Lietuvos Respublikos jstatymus; 
- asmuo, patyr^s zal^ del neteiseto asmens duomenij tvarkymo arba kitij duomenij valdytojo ar 
duomenij tvarkytojo, taip pat kitij asmenij veiksmij ar neveikimo, pazeidzianciij Lietuvos 
Respublikos asmens duomenij teisines apsaugos jstatymo nuostatas, turi teis^ reikalauti atlyginti 
jam padaryt^ turtin? ir neturtin^ zal^ pagal Lietuvos Respublikos jstatymus; 
- sis jsipareigojimas galios vis^ mano darbo laikq sioje jstaigoje ir pasitraukus is valstybes tamybos, 
perejus dirbti j kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams. 
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Savo darbe tvarkysiu asmens duomenis tokiais duomenq tvarkymo tikslais (pazymeti): 

• vidaus administravimo tilcslais; 

• vaizdo stebejimo duomenis, siekdamas (-a) uztikrinti viesqj^ tvark^ ir Direkcijos turto apsaugq 
nuo sugadinimo ar praradimo; 

kita 
kita 

As esu informuotas (-a), kad: 
Mano asmens duomenys tvarkomi Direkcijos vidaus administravimo tikslais; 

As esu susipazin^s (-usi) su 
Lietuvos Respublikos asmens duomeni| teisines apsaugos jstatymu ir Neries regioninio parko 

direkcijos asmens duomenq tvarkymo taisyklemis. 

(vardas, pavarde) (parasas) 



Neries regioninio parko direkcijos 
asmens duomenij tvarkymo taisykliij 
2 priedas 

(Duomenq tvarkymo veiklos jrasq zurnalo forma) 

(Jstaigos pavadinimas) 

DUOMENV TVARKYMO V E I K L O S JRASV ZURNALAS 

Duomenq apsaugos pareigOnas -
(vardas, pavarde, konlakliniai duomenys) 

E i l . 
Nr. 

Asmens 
duomenii 
tvarkymo 

tikslas 

Asmens 
duomeni) 
tvarkymo 

teisinis 
pagrindas 

Duomeni) 
subjekti) 

kategorijos 

Asmens 
duomeni) 

kategorijos 

Duomeni) 
gavijij 

kategorijos* 

Asmens 
duomeni) 

saugojimo, 
iStrynimu 
terminai 

Techninii) ir 
organizacinii) 

saugumo 
priemoniij 
apraSymas 

Duomeni) 
Saltiniai 

Darbuotojai 
(struktQriniai 

padaliniai), 
atsakingi ui 

asmens 
duomeni) 
tvarkynii) 

Duomeni) 
jvedimo, 

keitimo data 
(datos) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

*Kai taikoma, asmens duomeni! perdavimai j treCi^^ valstyb? arba tarptautinei organizacijai, jskaitant tos treCiosios valstybes arba tarptautines organizacijos pavadinimj}, ir 
Reglamento ( E S ) 2016/679 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje nurodytais duomeni{ perdavimij atvejais tinkamij apsaugos priemoniij dokumentai. 



/ Neries regioninio parko direkcijos 
asmens duomenq tvarkymo 

taisykliij 3 priedas 

(Poveikio duomenq apsaugai atlikimo vertinimo ataskaitos forma) 
POVEIKIO DUOMENV APSAUGAI ATLIKIMO ATASKAITA 

1. Priezastys, del kuriq butina atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinimq 
Planuojamos vykdyti veiklos aprasymas, jos tikslai ir planuojamos atlikti asmens duomenij tvarkymo 
operacijos. Paaiskinimas, kodel bOtina atlikti poveikio duomenij apsaugai vertinim^. Jei reikia, prie 
formos pridedami susij^ dokumentai. 

2. Asmens duomenq tvarkymo aprasymas 
Aprasomi asmens duomenq rinkimo, naudojimo, saugojimo ir naikinimo veiksmai, nurodoma, is kokiij 
saltiniij bus renkami duomenys, kam bus teikiami (galima pateikti asmens duomenq tvarkymo veiksmij 
schema). Aprasoma, kokie asmens duomenq tvarkymo veiksmai gali kelti pavojq fiziniij asmenij teisems 
ir laisvems. 

Aprasomas tvarkymo mastas: kokiq kategorijq asmens duomenys bus tvarkomi; ar bus tvarkomi 
specialiij kategorijq asmens duomenys arba duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendzius ir 
nusikalstamas veikas; kiek duomenq, kaip daznai bus renkama ir naudojama; kaip ilgai bus saugomi 
asmens duomenys; nurodomas apytikslis duomenq subjektij skaicius bei geografine duomenq tvarkymo 



apreptis. 

Aprasomas duomenij tvarkymo pobudis: kokio pobudzio santykiai sieja Jusq jmon? su duomenij 
subjektais; ar duomenij subjektai tures galimyb^ kontroliuoti duomenij tvarkym^; ar duomenq subjektai 
gali numatyti, kad jq asmens duomenys bus tvarkomi siuo budu; ar bus tvarkomi vaikq ir kitq 
pazeidziamq asmenq duomenys; jvertinama, ar toks duomenq tvarkymas yra saugus; ar duomenq 
tvarkymo technologijos yra naujos, ar egzistuojancios technologijos bus panaudotos kitokiu budu; koks 
yra technologijq issivystymo lygis sioje srityje; ar yra kokiq nors visiiomeniniq ar pan. problemq ar 
klausimq, j kuriuos butina atsizvelgti; nurodoma, ar yra jsipareigojimas laikytis patvirtinto elgesio 
kodekso ar patvirtinto sertifikavimo mechanizmo. 

Aprasomi asmens duomenq tvarkymo tikslai: kokj rezultat^ siekiama gauti; kokj poveikj tai tures 
fiziniams asmenims; kokia yra tokio duomenq tvarkymo nauda Jusq jmonei bei kitiems asmenims. 



3. Konsultacijos 
Aprasoma, kaip planuojama suzinoti suinteresuotii asmenij nuomon? arba pagrindziama, kodel to daryti 
nebOtina: kokiij asmenq nuomon^ planuojama gauti; kokie asmenys bus pasitelkti Jusq jmoneje, ar bus 
pasitelkti duomenq tvarkytojai; ar planuojama konsultuotis su duomenq saugos ekspertais ar kitokiq 
sriciq ekspertais. 

4. Butinumo ir proporcingumo (vertinimas 
Aprasomas asmens duomenq tvarkymo teisetumas ir tvarkymo proporcingumas: nurodomas teiseto 
tvarkymo pagrindas; jvertinama, ar tvarkant asmens duomenis bus pasiektas Jusq tikslas; ar t̂  patj 
rezultatq jmanoma pasiekti kitokiu budu; kokiu budu bus isvengta veiklos sutrikimq; kaip bus uztikrinta 
duomenq kokybe ir jgyvendintas duomenq kiekio mazinimo principas; kokia informacija bus pateikta 
duomenq subjektams; kaip Jusq jmone planuoja jgyvendinti duomenq subjektq teises; kokiu budu bus 
uztikrinta, kad duomenq tvarkytojas laikytqsi reikalavimq; kokiu budu bus uztikrintas j uzsienio 
valstybes teikiamq asmens duomenq saugumas. 

5. Pavojq nustatymas ir jvertinimas 
Aprasomas pavojaus ir poveikio fiziniam asmeniui pobudis. Zalos Zalos Bendras 
Jei butina, aprasoma susijusi verslo rizika. tikimybe sunkumas pavojaus 

lygis 

I 



Mazai Minimaii, Zemas, 
tiketina, 

reiksminga vidutinis 
tiketina ar ar sunki ar aukstas 

labai tiketina 

6. Priemoniq sumazinti nustatymas 
Nurodomos papildomos priemones, kuriq galima imtis siekiant sumazinti ar panaikinti auksto ar 
vidutinio lygio pavojus. 

Pavojus Priemones sumazinti ar pasalinti 
pavoji} 

Priemones 
pritaikymo 
rezultatas 

Lik^s 
pavojus 

Priemone 
patvirtinta 

Pasalinta, 

sumazinta, 
priimtina 

rizika 

Zemas, 

vidutinis ar 
aukstas 

Taip, ne 

7. Isvados ir sprendimai 
Nurodomos priemones ir 
jvardijamas lik^s pavojus 

Vardas, pavarde, data, parasas Pastabos 

Priemones patvirtintos: {traukti numatytas priemones j 
veiklos plan^, nustatant atlikimo 



•— terming ir atsakingus asmenis 

Lik^s pavojus pripazintas 
priimtina rizika: 

Jei priimtina rizika pripazintas auksto 
lygio pavojus priimtinas, privaloma 
kreiptis del isankstines konsultacijos j 
Valstybin? duomenij apsaugos 
inspekcija 

Duomenq apsaugos pareiguno nuomone 

Duomenq apsaugos pareiguno nuomone turi buti pateikta del asmens duomenq tvarkymo teisetumo, planuojamq priemoniq pavojams mazinti ar pasalinti bei 
del galimybes toliau tvarkyti asmens duomenis. 

Nurodoma duomenq apsaugos pareiguno nuomone: 

Vardas, pavarde, data, parasas 

Nurodoma, ar atsizvelgta | duomenq apsaugos pareiguno nuomon^ 

Jeigu atmesta, pagrindziama, kodel. 

Vardas, pavarde, data, parasas 

1 



Gautos kitq asmenq nuomones 

Trumpai aprasomos kltq asmenij nuomones ir nurodoma, ar j jas atsizvelgta. Jeigu sprendimas skiriasi 
nuo susijusiq asmenij nuomones, pagrindziama, kodel. 

Vardas, pavarde, data, parasas 

Uz sio poveikio duomenq apsaugai vertinimo prieziurq paskirtas atsakingas asmuo 

Pastaba. Duomenij apsaugos pareigunas turi priziureti asmens duomenij tvarkymo atitiktj Poveikio duomenij apsaugai vertinime nurodytoms isvadoms ir 
sprendimams. 

Vardas, pavarde, data, parasas 



> ) 
Neries regioninio parko direkcija 
asmens duomenq tvarkymo taisykliq 4 priedas 

(Asmens duomenq saugumo pazeidimq zurnalo forma) 

(Jstaigos pavadinimas) 

ASMENS DUOMENV SAUGUMO PAZEIDIMV ZURNALAS 

E i l . 
Nr. 

Paicidimo 
nustatymo 

data, valanda 
(minufii) 

tikslumu) ir 
victa 

Darbuotojas 
ar kitas 

subjektas, 
prancS(s apie 

paieidimi) 
(vardas, 
pavardi, 
pareigos) 

Paieidinio 
padarynio 

data ir vieta 

Pa/eidimo 
pradiia ir 
pabaiga, 

pobadis, tipas, 
aplinkybes 

Duomenii 
subjektii, 

kuriij asmens 
duomenij 
saugumas 
paieistas, 

kategorijos ir 
apytikslis 
skaifius 

Asmens 
duomenij, 

kuriij 
saugumas 
pazeistas, 

kategorijos ir 
apimtis 

Tikttlnos 
pai^cidimo 

pasekmes bei 
pavojus 

fiziniij asmenij 
teisems i r 
laisv6ms 

Priemonts, 
kuriij buvo 

imtasi 
paicidimui 
paSalinti ir 

(ar) 
neigiamoms 
pazeidimo 

pasekmims 
sumaiinti 

Darbuotojas, 
ar kitas 

subjektas, 
paSaiinfs 

paieidimii 
(vardas, 
pavarde, 
pareigos) 

Informacija, 
arapie 

pai^cidiniit 
buvo prancSta 

Valstybinei 
duomenij 
apsaugos 

inspekcijai, ir 
priimto 

sprendimo 
motyvai 

Informacija, 
ar apie 

paieidiniij 
buvo praneSta 

duomenij 
subjektui 
(-ams), ir 
priimto 

sprendimo 
motyvai 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 


