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JAUNUOLIŲ DIENOS CENTRO PRIVATUMO LAIKYMOSI TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asmens duomenų tvarkymo Jaunuolių dienos centre taisyklių (toliau – taisyklės) tikslas – 

reglamentuoti fizinių asmenų (asmens duomenų tvarkymą ir užtikrinti, kad bus laikomasi 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, 

nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nuostatų.  

2. Šių taisyklių privalo laikytis visi jaunuolių dienos centro darbuotojai, kurie tvarko įstaigoje 

esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Prieiga prie asmens duomenų 

gali būti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų 

funkcijoms vykdyti.  

3.  Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą. 

 

 

                            II. SVARBIAUSIOS SĄVOKOS 

 

4. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio 

tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais 

duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, 

psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.  

5. Asmens duomenų tvarkymas - bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, 

saugojimas, naudojimas, grupavimas, paieška  keitimas, perdavimas, platinimas, trynimas ar 

kitoks veiksmas arba jų rinkinys.  

 

III. DUOMENŲ TVARKYMO NUOSTATOS 

 

6. Jaunuolių dienos centras tvarko šiuos asmens duomenis:  

6.1. Direktoriaus pavaduotojas socialiniam darbui, socialiniai darbuotojai ir individualios 

priežiūros personalas– asmens duomenis, reikalingus teikti dienos socialinės globos paslaugas. 

Tvarkomi šie asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, 

gyvenamoji vieta, negalia ir kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar 

netiesiogiai identifikuoti socialinės globos paslaugas įstaigoje gaunantį  asmenį; 

6.2. Vyriausias buhalteris– asmens duomenis, reikalingus tvarkant finansinę apskaitą, vykdant 

finansinius įsipareigojimus ar atliekant kitus veiksmus, kuriuose viena iš šalių yra fizinis 

asmuo. Tvarkomi šie asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, 

pilietybė, gyvenamoji vieta ar kiti asmens duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar 

netiesiogiai identifikuoti asmenį ar mokėti jam nustatytą darbo užmokestį.  

6.3. Sekretorius/ administratorius – asmens duomenis, reikalingus įdarbinti darbuotoją. Tvarkomi 

šie asmens duomenys: asmens kodas, vardas, pavardė, gimimo data, pilietybė, gyvenamoji 

vieta ir kiti duomenys, pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti asmenį ar 

mokėti jam nustatytą darbo užmokestį. 



6.4.  Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams – asmens duomenis, reikalingus saugos 

instruktažams: asmens kodas, vardas, pavardė, , pagal kuriuos galima tiesiogiai ar netiesiogiai 

identifikuoti asmenį. 

7. Jei Jaunuolių dienos centro tvarkoma informacija turi būti skelbiama internete ir joje yra viešai 

neskelbtinų duomenų ar asmens duomenų (fizinių asmenų asmens kodai, gyvenamųjų vietų 

adresai, gimimo datos ir vietos, valstybiniai automobilių numeriai, banko sąskaitų numeriai ir 

pan.), parengiama viešai skelbtina teksto versija, iš kurios visi viešai neskelbtini duomenys 

pašalinami. Pašalintų duomenų vietoje pasviruoju šriftu skliaustuose įrašoma: „(duomenys 

neskelbtini)“. 

8. Jei tvarkomoje informacijoje minimi neįgalių asmenų vardai ir pavardės, viešai skelbtinoje 

versijoje neįgalių asmenų vardai ir pavardės keičiami inicialais – pirmosiomis fizinių asmenų 

vardų ir pavardžių raidėmis arba kitu vardu.  

9. Jaunuolių dienos centras  asmens duomenis tikslina, taiso ir atnaujina savo arba asmens, kurio 

duomenys yra tvarkomi, iniciatyva. 

10. Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, privalo 

užtikrinti, kad asmens duomenys būtų:  

10.1. renkami apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams ir toliau nebūtų tvarkomi tikslams, 

nesuderinamiems su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;  

10.2. tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;  

10.3. tikslūs ir, jei reikia asmens duomenims tvarkyti, nuolat atnaujinami; netikslūs ar 

neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas;  

10.4. tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; 

10.5. saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai; 

10.6. perduodami tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais 

atvejais.  

11. Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti yra suteiktos teisės. 

Darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis, privalo būti supažindinami su šiomis taisyklėmis 

pasirašytinai.  

12. Kai asmens duomenys nereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie sunaikinami, jeigu Lietuvos 

Respublikos teisės aktai nenustato kitaip.  

13. Asmuo, pateikęs savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę susipažinti su Jaunuolių 

dienos centre esančiais jo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo 

asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Neatlygintinai tokius 

duomenis duomenų valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus. 

Jaunuolių dienos centras, gavęs tokį asmens prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų 

nuo asmens prašymo gavimo dienos raštu pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo 

tenkinti tokį prašymą priežastis.  

14. Tretieji asmenys, norintys skelbti lankytojų duomenis, nuotraukas turi gauti raštišką JDC 

sutikimą arba pasirašyti bendradarbiavimo sutartį 

15.  

 

                    IV. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS 

 

16. Tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais 

organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės 

duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71 (1.12) 

„Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms 

patvirtinimo“.  



17. Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą pagal kompetenciją užtikrina kiekvienas jaunuolių 

dienos centro atsakingas darbuotojas.  

18. Asmens duomenys saugomi dokumentų bylose arba kompiuterių standžiuosiuose diskuose. 

Nešiojamuosiuose kompiuteriuose asmens duomenys gali būti tvarkomi tik esant būtinumui.  

19. Darbuotojai, kurie tvarko Jaunuolių dienos centre esančius asmens duomenis arba eidami savo 

pareigas juos sužino, privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su 

asmens duomenimis susijusią informaciją, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra vieša pagal 

galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Konfidencialumo principo darbuotojai turi 

laikytis net ir pasibaigus darbo santykiams.  

20. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas atliekantys asmenys, siekdami užkirsti kelią atsitiktiniam 

ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam 

kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus ir duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai. 

Praradus asmens duomenis nedelsiant informuojamas Jaunuolių dienos centro direktorius. 

Prarastų asmens duomenų atkūrimą organizuoja Jaunuolių dienos centro administracijos 

padalinys. 

21. Darbuotojų, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima 

patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose turi 

naudoti slaptažodį, sudarytą iš ne mažiau kaip 8 ženklų kombinacijos su didžiosiomis, 

mažosiomis raidėmis ir skaitmenimis ar kitais simboliais. Šiuose kompiuteriuose taip pat turi 

būti naudojama ekrano užsklanda su slaptažodžiu. Slaptažodžiai neturi sutapti su darbuotojo ar 

jo šeimos narių asmeniniais duomenimis. Prireikus (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo 

grėsmei ir pan.) slaptažodžiai turi būti keičiami. Šiuos slaptažodžius saugo ir žino tik 

darbuotojas, dirbantis su konkrečiu kompiuteriu. Darbuotojų kompiuteriuose, kuriuose saugomi 

asmens duomenys, ne rečiau kaip kartą per mėnesį automatiniu būdu atnaujinama antivirusinė 

programa.  

22. Darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, 

neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams. 

23. Kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, Jaunuolių dienos centras papildomai 

įgyvendina šias organizacines ir technines duomenų saugumo priemones:  

23.1. ne rečiau kaip vieną kartą per metus įvertina asmens duomenų tvarkymo riziką; 

23.2. ne rečiau kaip vieną kartą per dvejus metus atlieka įgyvendintų organizacinių ir 

techninių saugumo priemonių, taikytų tvarkant asmens duomenis, auditą.  

 

                       V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

24. Asmens duomenys elektroninių ryšių srityje tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymu ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu.  

25. Asmens, kurio duomenys tvarkomi, teises nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymas ir Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.  

26. Asmuo, pastebėjęs, kad darbuotojas galbūt pažeidė šias taisykles arba Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, privalo nedelsdamas apie tai informuoti 

konkretaus padalinio vadovą. Padalinio vadovas apie darbuotojo galbūt padarytus pažeidimus 

informuoja Jaunuolių dienos centro direktorių. Darbuotojai, pažeidę šias taisykles arba Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, atsako pagal galiojančius 

Lietuvos Respublikos įstatymus.  

27. Viena iš priemonių, kuriomis asmuo gali reaguoti į netinkamą jo asmens duomenų tvarkymą, 

yra asmens teisė prieštarauti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Pasinaudoti šia teise 

asmuo gali, kai mano, kad pats informacijos apie jį rinkimas ar naudojimas pažeidžia privatų jo 



gyvenimą. Tačiau teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliuti. Asmuo negali reikalauti, 

kad nebūtų tvarkoma informacija, kuri reikalinga sutarčiai su juo sudaryti ar vykdyti, taip pat 

informacija, kuria privalomai tvarkyti yra numatyta įstatymuose. Visais kitais atvejais asmuo 

gali pareikšti nesutinkantis, kad būtų tvarkoma su juo susijusi informacija.  

28. Asmuo prieštaravimą dėl jo duomenų tvarkymo turi motyvuoti, o asmens duomenis tvarkantys 

subjektai privalo šių duomenų tvarkymą nutraukti, jeigu asmens prieštaravimas yra pagrįstas. 

29. Kilus nesutarimų tarp asmens ir informaciją apie šį asmenį tvarkančio Jaunuolių dienos centro 

dėl galimumo tvarkyti atitinkamą informaciją, ginčas turėtų būti sprendžiamas teisme. 

30. Jaunuolių dienos centro veiksmai ar neveikimas, kuriais pažeidžiami teisės aktai, 

reglamentuojantys asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, gali būti skundžiami Valstybinei 

duomenų apsaugos inspekcijai, Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

31. Asmens duomenys, kurie statistiniais ar mokslinio tyrimo tikslais turi būti toliau tvarkomi, 

papildomai tvarkomi gali būti tik tuomet, jeigu tinkamai apsaugotas jų anonimiškumas. 

32. Tvarkyti asmens duomenis, kurie atskleidžia asmens rasinę ir etninę kilmę, politinius, religinius 

ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose ir duomenis apie sveikatą ar lytinį 

gyvenimą, taip pat duomenis, susijusius su baudžiamaisiais nusikaltimais, iš esmės draudžiama, 

išskyrus atvejus, kai tai aiškiai leidžiama pagal įstatymus. 

_________________________________ 

 


