
ATMINTINE DEL DUOMENU TVARI(YMO

Bendra
Vadovaujantis teises aktq reikalavimais, asmens duomenys turi bfiti saugomi, uZtikrinamas jq

konfi dencialumas, neprieinamumas.
Perduoti asmens duomenis isitikinus, kad asmuo turi teisg juos gauti.
Renkant asmens duomenis isitikinti, kad juos rinkti privalote pagal teises akq reikalavimus arba

rinkimas ir Warkymas atitinka j[sq tikslus.

fsitikinti ar asmenims yra sudarytos galimybes pasinaudoti teises aktuose nurodytomis teisemis.
Saugoti asmens duomenis (popieriniame, elektroniniame formate) ne ilgiau kaip tai numato teises

aktai.

fvedant naujq paslaug4, proced[r4 del ko bus renkami asmens duomenys ivertinti ar yra reikalinga
atlikti poveikio duomenq apsaugai vertinim4.

Organizuojant rengini, dalyvius (internetiniame tinklapyje, kvietime ir pan.) nurodyti ,,Renginys
bus fotografuojamas ir fi lmuojamas".
Darbo santykiai

Jei darbuotojas filmuojamas, naudojamas jo atvaizdas lmones svetaineje, kitur naudojami
asmeniniai darbuotojo el. pa5tai, asmeniniai telefono numeriai, atskleidZiama jo tapatyb€, turi blti
darbuotojo sutikimas.

Informacija apie darbuotojo (bilsimo, esamo, buvusio) duomenis tretiesiems asmenims teikiama,
tik gavus darbuotojo (ra5ti5k4) sutikimq (i5skyrus teismui, ikitesminio tyrimo pareigunui pateikusiam
pagrindq, tretiesiems asmenims teikiantiems paslaugas teises aktuose nustatlrta apimtimi).

tiesiogiai tik pats darbuotojas.
Darbuotojo duomenis teikti tik tiems fmones darbuotojams, kurie turi teisini pagrind4 juos gauti ir

tvarkyti.

fsakymai, del darbuotojq darbo uZmokesdio, atliktq paZeidimq ir kitq veiksmq, turi biiti lteikti tik
asmeni5kai tam darbuotojui, kam jis skirtas, o ne sudarant s4lygas, kad 5! dokument4 matlrtq ir kiti su tuo
nesusijg asmenys.

Darbuotojui teikiant informacij4 telefonu, ra5tu, el. pa5tu, lsitikinti, jog su tuo darbuotoju
konkrediai ir bendraujama.

Pildomuose Zurnaluose, s4ra5uose, kurie prieinami kitiems darbuotojams turi bfiti naudojama tik
vardas, pavardd, pareigos (nebent teises aktai nustato kitaip).

Visos prieigos prie personalo duomenq turi biiti apsaugotos tam tikromis techninemis ir
organizacinemis priemonem is.

Jei kandidatq ! darb4 pateiktus asmens duomenis ketinate saugoti ir pasibaigus atrankai, reikes
gauti kandidatq sutikim4 del tolesnio jq asmens duomenq (paprastai - gyvenimo apraSyme pateiktos
informac ij os) tvarkymo.
Rinkodara

Asmens duomenys gali b[ti fvarkomi tiesiogines rinkodaros tikslais tik po to, kai duomenq
subjektas duoda sutikim4, t. 7. visq pirma turi bilti gautas ai5kus pritarimas, kad asmuo sutinka gauti
prane5imus, pasiiilymus del prekiq/paslaugq jsigijimo. Tokiam sutikimui yra keliami reikalavimai:l. Asmens sutikimas turetq b[ti gautas i5 anksto (iki asmens duomenq tvarkymo veiksmq
pradZios), o ne tuo padiu metu panaudojant tiesiogines rinkodaros priemones 1i. y. neteistina siqsti
elektroniniu paStu pasiiilymo del sutikimo tvarkyi duomenis tiesiogines rinkodaros tikslu ir kartu -reklaminio praneSimo). Abonento ar registruoto elektroniniq rySiq paslaugq naudotojo isankstinis



sutikimas del duomenq naudojimo tiesiogines rinkodaros tikslais turetq blti gaunamas kitais b[dais
(pavyzdLiui, iSreiSkiant sutikim4 interneto svetaineje, uZpildant atitinkamq formq).

2. Sutikimas negali bfiti numanomas, jis turi b[ti i5reiSkiamas aktyviais veiksmais, pavyzdLiui,
paZymint formoje varnelg, uZpildant anket4 ir pan. I5 anksto paLymeti langeliai, kontaktiniq duomenq
skelbimas internete ndra laikomas sutikimu naudoti duomenis tiesioginds rinkodaros tikslais.

3. Asmeniui turi bDti pateikta informacija apie duomenq valdytojo tapatybg ir kontaktinius
duomenis, asmens duomenq tvarkymo tiksl4, duomenq apsaugos pareigfino (eigu jis yra paskirtas)
kontaktinius duomenis, jeigu yra - asmens duomenq gavejus, duomenq saugojimo laikotarp!, duomenq
subjekto teises.

4. Asmuo privalo blti informuojamas apie teisg bet kuriuo metu at5aukti sutikim4.
I5imtis del i5ankstinio sutikimo taikoma, kada pasi[lymai yra siundiami i5 savo klientq gautais el.

pa5to adresais. Siuos duomenis duomenq valdyojas gali naudotibe atskiro duomenq subjekto sutikimo
tik savo paties pana5iq prekiq ar paslaugq rinkodarai, jeigu klientams yra suteikiama aiSki, nemok ama ir
lengvai igyvendinama galimybe nesutikti arba atsisakyti tokio duomenq naudojimo ir jeigu klientas iS

pradZiq nepriestaravo del tokio duomenq naudojimo teikiant kiekvien4 pasillymQ.
Galimybe nesutikti ar atSaukti duot4 sutikimq tvarkyti duomenis turi b[ti aiSki, nemokama ir

lengvai igyvendinam a, pavyzdLiui, siundiant tiesiogines rinkodaros praneSimus, juose turetq buti aktyvi
nuoroda ar galiojantis elektroninio paSto adresas, kuriuo asmuo galetq iSsiqsti praneSim4 del nesutikimo,
nepatirdamas papildomq nepatogumq. Kai asmuo prie5tarauja jo duomenq tvarkymui tiesiogines
rinkodaros tikslais, tokie duomenys toliau nebetvarkomi.

Asmens duomenys tiesiogines rinkodaros tikslais, kaip ir kitais tikslais, negali blti tvarkomi
neribot4 laik4, todel asmens duomenq tvarkymo taisyklese ar kitame dokumente turetq bDti
reglamentuota duomenq saugojimo trukme. Reiketq tureti omenyje, kad duomenq tvarkymo terminas
turi b[ti proporcingas siekian:am tikslui, taigi negali b[ti nepagrjstai ilgas.


