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KAUNO MAISTO PRAMONES IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO POLITIKA

Darbuotojq asmens duomenq saugojimo politika (toliau - politika) reglamentuoja darbuotojq
asmens duomenq rinkimo, naudojimo ir saugojimo principus, nustato darbuotojq asmens duomenqtvarkymo tikslus ir priemones' naudojant Kauno maisto pramonds ir prekybos mokymo centre irengtasautomatines ir neautomatines asmens duomeml tvarkymo priemones, taip pat nustato duomenq
subjekto teises, asmens duomenq apsaugos igyvendinimo priemones ir kitus su asmens duomenq
tvarkymu susijusius klausimus.

r. s4voKos

fstaiga (duomenq valdytojas) - Kauno maisto pramones ir prekybos mokymo centras (toliau -centras), buveine Taikos pr. 133, LT-51 123 Kaunas, jstaigos kodas rg0g04742.
Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenq subjektu, kurio

tapatybe yraLinoma atba galibuti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis
kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui budingi ftzinio,fiziologinio, psichologinio, ekonominio,
kulturinio ar socialinio pobiidZio poLymiai.

Atsakingas asmuo - asmuo, Centro direktoriaus paskirtas tvarkyti darbuotojq asmens duomenis.
Duomenq tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas,

uZrasymas' kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar
taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginds ir (arba) aritmetines operacijos, paieska,
skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmq rinkinys.

Duomenq tvarkymas automatiniu btrdu - duomenq tvarkymo veiksmai, visiskai ar i5 dalies
atliekami automatinemis priemonemis.

Duomenq tvarkytojas - asmuo, Centro
duomenis.

(duomenq valdytojo) igaliotas tvarkyi asmens

sutikimas - savanoriSkas duomenq subjekto valios pareiskimas tvarkyti jo asmens duomenisjamLinomu tiksiu' Sutikimas tvarkyi ypatingus asmens duomenis turi bl]ti isreikstas aiskiai - rasyine,jai prilyginta arkita forma, neabejotinai irodandia duomenq subjekto vari4.
Kitos Sioje Politikoje vartojamos s4vokos yra suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Lietuvos

Respublikos Asmens duomenq teisines apsaugos istatyrne ir kituose asmens duomenq tvarkym4
reglamentuoj andiuose teises aktuose.

II. DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

1' Centras (duomenq vald}tojas) tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Siais principais:
1'1' asmens duomenys renkami apibreZtais ir teisetais tikslais ir toliau negati bgti tvarkomi

tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais pries renkant asmens duomenis;
1'2' asmens duomenys tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai, laikantis teises aktq reikalavimq;



1.3. asmens duomenys trni buti tikslus ir,
atnaujinami; netikslls ar nei5samls duomenys turi

2

jei reikia ddl asmens duomenq tvarkymo, nuolat
bfti iStaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdttasjq tvarkymas;

1.4. asmens duomenys tapatls,
tvarkyti:

tinkami ir tik tokios apimties, kuri bDtina jiems rinkti ir toliau

1'5' asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg b1tq galimanustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Bie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;i'6' asmens duomenys tvarkomi pagalSioje Politikoje, Lietuvos Respublikos asmens duomeml
teisines apsaugos istatyme ir kituose atitinkam4 veikl4 reglamentuojandiuose istatymuose nustatytus
ai5kius ir skaidrius asmens duomenrl tvarkymo reikalavimus.
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III. DARBUOTOJU ASMENS DUOMENYS IR JU TVARKYMO TIKSLAI

Darbuotoiq asmens duomenys yra tvarkomi Siais tiksiais:
darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
centro kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam vykdymui;
tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
tinkamoms darbo s4lygoms uZtikrinti.
centras Politikos 2 punkte nurodytais tikslais tvarko tokius duomenq subjektq asmens

vardas, pavarde;

asmens kodas;
gimimo data;

elektroninio pa5to adresas, telefono numeris:
gyvenamosios vietos adresas;

informacija apie sveikat4;
banko s4skaitos numeris;
informacija apie darbo uZmokesti ir kitas iB centro gautas pajamas;
paso ar asmens tapatybes korteles informacija: numeris, i5davimo data ir vieta, galiojimo

informacija apie pedagogini darbo sta?4,gamybini ir profesinf darbo staLq;
informacija apie igyt4 iisilavinim4 ir kvalifikaciias.

Asmens duomenq tvarkymo tikslai

4' Darbo sutardiq sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojq vardai ir
pavardds, gyvenamosios vietos adresai ir telefonq numeriai, gimimo datos, asmens kodai, paso ar
asmens tapatybes korteles informacija: numeris, i5davimo data ir vieta, galiojimo data; informacija
apie darbo uZmokesti ir pajamas, banko s4skaitq numeriai, i kurias yra pervedamas darbo uZmokestis,
informacija apie pedagogini darbo staz4, gamybini ir profesini darbo stai4, informacija apie !gyt4iSsilavinim4 ir kvalifi kacij as.

5' Centro kaip darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo r,ykdymo tiksiu yra tvarkomi
darbuotojq vardai irpavardes, asmens kodai, informacija apie darbo uZmokesti ir pajamas, informacija
apre igytqissilavinim4 ir kvalifikacijas, informacija apie pedagogini darbo stal4,gamybini ir profesini
darbo stal,q. Siuo tikslu darbuotoiq asmens duomenys perduodami:
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5.1. Valstybinei mokesdiq inspekcijai ir Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai
(VSDFV): darbuotojq vardu, pavardds, asmens kodai, informacija apie darbo uZmokestiir pajamas;

5.2. Lietuvos Respublikos Svietimo valdymo informacines sistemos Pedagogq registrui:
pedagoginiq darbuotojq vardai, pavardds, asmens kodai, gimimo datos, informacija apie igy4
issilavinim4 ir kvalifikacijas, informacija apie pedagogini darbo staZq,gamybini darbo staL,4.

6. Tinkamos komunikacijos su darbuotoju ne darbo metu tikslu, darbuotojo sutikimu, yra
tvarkomi darbuotojq gyvenamosios vietos adresai, asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai
elektroninio paSto adresai.

7. Tinkamq darbo ir poilsio sqlygq uZtikrinimo tikslu Centras, darbuotojo sutikimu, tvarko
informacij4, susijusi4 su darbuotojo sveikatos bukle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo
funkcijoms ir galimybei jas vykdyti teises aktq nustatyta tvarka.

Tam tikrais afvejais fvarkomi darbuotojq asmens duomenys ir jq tvarkymo tikslai

8. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 138 str. ,,Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir
kitos lengvatos" nuostatq igyvendinimo tikslu darbuotojo pra5ymu tvarkoma informacija apie
darbuotojq nepilnamedius vaikus, neigalius vaikus iki 18 m. amZiaus bei darbuotojo Seimyning padetf
(kai darbuotojai vieni augina vaik4 iki keturiolikos metq arbaneigalq vaik4 iki a5tuoniolikos metq) ir
tai irodantys dokumentai.

9. Materialinirl pa5alpq skyrimo/gavimo tikslu (darbuotojams, kuriq materialine blkle tapo
sunki del jq padiq ligos, Seimos nariq (sutuoktinio, vaiko (ivaikio), motinos (imotes), tevo (itevio),
brolio (ibrolio), sesers (iseseres), taip pat i5laikytiniq, kuriq globeju ar rupintoju yra paskirtas
darbuotojas, ligos ar mirties, stichines nelaimes ar turto netekimo) darbuotojo pra5ymu ir pateikus
atitinkam4 aplinkybg patvirtinandius dokumentus, gali buti tvarkoma darbuotojo ar jo Seimos
nariry'globotiniq ligos, neigalumo, mirties fakt4 patvirtinandiq dokumentq informacija arkitatam tikr4
fakt4 paliudij anti informacij a.

10. Vykimo i komandiruotg tikslu asmeniniu darbuotojo ar jo Seimos nariq automobiliu,
darbuotojui pra5ant, gali bfti tvarkoma automobilio registracijos liudijimo informacija: numeris,
automobilio marke/modelis, automobilio valstybinis numeris, savininkas, automobilio variklio
darbinis t[ris, naudojamq degalq ruSis.

11. Komandiruodiq i uZsienf tikslu, keliones bilietq isigijimo ir kitq keliones dokumentq
tvarkymo tikslu darbuotojo pra5ymu gali bDti tvarkoma paso ar asmens tapatybes korteles informacija:
vardas, pavarde, numeris, iSdavimo datair vieta, galiojimo data, asmens kodas, gimimo data.

12. Centro transporto priemoniq vairavimo tikslu tvarkoma darbuotojo vairuotojo paZymejimo
informacija.

13. Salies ir Europos S4jungos projektq administravimo tikslu darbuotojo pra5ymu tvarkoma
projektq darbuotojq vardai, pavardes, asmens kodai, i5 projektq administravimo lesq mokamas darbo
uZmokestis.

14. Ie5kinir/skolq pagal teismq nutartis ir antstoliq vykdomuosius ra5tus i5ieskojimo tikslu gali
bnti tvarkomi ir perduodami antstoliams ir teismams darbuotojo asmens duomenys: vardas, pavardd,
i5skaitomas darbo uZmokestis.

15. Lietuvos Respublikos gyventojq turto deklaravimo istatymo vykdymo tikslu tvarkoma
Centro direktoriaus, jo pavaduotojq ir kitq Centro direktoriaus isakymu nustatytq vadovaujandiq
darbuotojr4 Turto ir pajamq deklaracijq 1-jo lapo informacija.



16. Darbuotojui asmeni5kai pra5ant,
buti tvarkoma darbuotojo vardas, pavarde,
informaciia.

4

palymg,, liudij andiq tam tikr4 fal<t4,
darbo uZmokestis, pajamos irlar kita

i5davimo tikslu gali
darbuotojo pra5oma

IV. DARDUOTOJU ASMENS DUOMENV RINKIMAS IR TVARKYMAS

17' Darbuotoir+ asmens duomenis turi teisg tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra butini darbo
funkcijq vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra butina atitinkamiems tikslams pasiekti.

1 8. Darbuotojai privalo:
18.1. saugoti asmens duomenq paslapti;
r8.2. tvarkyti asmens duomenis vadovaudamiesi Lietuvos

teisines apsaugos istatymu, kitais teises aktais ir sia politika:
Respublikos asmens duomenu

18'3' neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti s4lygq bet kokiomis priemondmis susipaZinti su
asmens duomenimis ne vienam asmeniui, kuris nera igaliotas tvarkyti asmens duomenis;

18'4' nedeisiant prane5ti Centro direktoriui ar jo paskirtam asmeniui apie bet koki4 it;x11inEsituacij4, kuri gaii kelti gresmg asmens duomenq saugumui.
19. Darbuotojas netenka teises tvarkyti asmens duomenis.

panaSaus pobDdZio sutartis su Centru.
kai pasibaigia darbuotojo darbo ar

20' Naujai priimto derbuotojo vardas, pavarde, asmens kodas, gimimo data yrasurenkami iS
darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybes korteles ar paso).

21' Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios s4skaitos numeris,
asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas, darbuotojui sutikus, yra
surenkami i5 darbuotojo jam pateikus uZpiidyti nustatytas formas, anketas.

22' Datbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarky'ti darbuotojq asmens
duomenis, laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis
susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija butq
viesa pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenrl paslapti
galioja taip pat ir perejus dirbti ikitas pareigas, pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

23' Atsakingiems asmenims draudiiana darbuotojq tvarkomus asmens duomenis perduoti
trediosioms Salims, tiek kitiems Centro darbuotojams, kurie nera igalioti tokius duomenis tvarkyti jeigu
tai nera butina Lietuvos Respublikos Asmens duomenq teisines apsaugos istatymo ir kitq istatymqpagrindu nurodytais atvej ais.

24' Asmens duomenys saugomi tokia apimtimi ir ne ilgiau, negu to reikalauja duomenq
tvarkymo tikslai' Kai asmens duomenys nebereikalingi jq tvarkymo tikslams, jie turi b1ti sunaikinami,
isskynrs tuos, kurie Lietuvos Respublikos Dokumentq valdym4 reglamentuojandiq teises aktq
nustatytais pagrindais ir Centro teises aktq nustatytatvarka turi buti saugomi tam tikr4 nustatyt4laik4
ar perduoti valstybes arch5,vui.

25' Darbuotojq asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys, fsakyrnai,
prasymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Dokumentq valdym4
reglamentuojandiq teises aktq nustatltais terminais/tvarka ir Centro teises aktq nustatl.ta tvarka. Kiti
darbuotojq ir buvusiq darbuotojq asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei tai yra reikalinga sioje
Politikoj e numatytiems tikslams pasiekti.



J

V. ASMENS DUOMENU SUBJEKTO TEISES

26' Centras paskiria atsaking4 asmeni (-is), kuris (-ie) uZtikrina, kad darbuotojq, kaip duomenq
subjektq, teises bttq uztikrintos, tinkamai igyvendinamos ir visa informacija b[tq pateikiama tinkamai,
laiku ir darbuotojams priimtina forma.

27. Darbuotojq, kaip duomenq subjektq, teises ir jq igyvendinimo priemonds:
27'l' zinoti apie savo asmens duomenq rinkim4. Centro direktorius ar jo paskirtas asmuo,

rinkdamas darbuotojo asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoj4, kokius asmens duomenis
darbuotojas turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali
bDti teikiami ir kokios asmens duomenq nepateikimo pasekmes;

27 '2' reikalauti i5taisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar nei5samius jo asmens duomenis;
27 '3. wsipaiinti su Centre tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
28' Darbuotojas turi teisg kreiptis i Centr4 su pra5ymu pateikti informacij4 apie tai,kokie ir

kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Galimybe i5taisyti, patikslinti ar papildyti asmens
duomenis arba sustabdyi savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus duomenq subjeklui sudaroma
pateikus Centrui ra5y'tini pra5ym4 asmeni5kai, pa5tu ar elektroniniq rysiq priemonemis, jei galima
identifikuoti duomenq subj ekt4.

29' Centras (duomenq vaidytojas), gavgs duomenq subjekto paklausim4 del jo asmens
duomenq tvarkymo, atsako, ar su juo susijg asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia duomenq
subjektui pra5omus duomenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo duomenq subjekto
kreipimosi dienos. Duomenq subjekto prasymu tokie duomenys pateikiami rastu asmeniskai arba
elektroniniq rysirl priemonemis, kurios leidLia tinkamai identifikuoti asmeni. Neatlygintinai tokius
duomenis Centras (duomenq valdytojas) teikia duomenq subjektui kart4 per kalendorinius metus.

30' Jeigu duomenq subjektas, susipaZings su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, nei5samts ar netikslus, ir kreipiasi i Centr4 (duomenq valdytojfl, Centras
(duomenq valdytojas) nedelsdamas asmens duomenis patikrina ir duomenq subjekto rasy,tiniu
prasymu, pateiktu asmeni5kai, pa5tu ar elektroniniq rysirl priemondmis, nedelsdamas i5taiso
neteisingus, nei5samius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokiq asmens duomenu
tvarkymo veiksmus, iSskyrus saugojim4.

31' Duomenq subjekto praSymu sustabdZius jo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, asmens
duomenys, kuriq tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi b[ti saugomi tol, kol bus i5taislti ar sunaikinti
(duomenq subjekto pra5ymu arba pasibaigus duomenq saugojimo terminui). Kiti tvarkymo veiksmai
su tokiais asmens duomenimis gali brjti atliekami tik:

1) turint tiksl4 irodyti aplinkybes, del kuriq duomemtr tvarkymo veiksmai buvo sustabdyti;
2) jei duomenq subjektas duoda sutikim4 toliau tvarkyti savo asmens duomenis:
3) iei reikia apsaugoti trediqiq asmenr+ teises ar teisetus interesus.
32' Centras (duomenq valdytojas) nedelsdamas pranesa duomeml subjektui apie jo pra5ymu

atlikt4 ar neatlikt4 asmens duomenq i5taisym4, sunaikinim4 ar asmens duomemtr tvarkymo veiksmu
sustabdym4.

33- Jeigu Centras (duomenq valdytojas) abejoja duomenq subjekto pateiktq asmens duomenq
teisingumu, jis sustabdo tokiq duomenq tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie
asmens duomenys gali bfti naudojami tikiq teisingumui patikrinti.

34. Centras (duomenq valdytojas) nedelsdamas informuoja duomenq gavejus apie duomenq
subjekto pra5ymu i5taisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenq tvarkymo
veiksmus.
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35' Centras uZtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq
garantuojamas asmens duomenq subjektq teises, garantijas ir interesus.

36' Darbuotojas turi teisg nesutikti, kad b[tq tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens
duomenys' Toks nesutikimas gali buti isreikitas neuZpildant tam tikrq darbuotojo anketos ar kitqpildomq dokumentrl skildiq, taip pat veliau pateikiant prasym4 del neprivalomai tvarkomq asmens
duomenq tvarkymo nutraukimo. centras suteikia darbuotojui informacij4 rastu, kokie jo asmens
duomenys yra tvarkomi neprivalomai. centras, gavgs prasym4 nutraukti neprivalomai tvarkomq
asmens duomenq tvarkym4, nedelsiant nutraukia toki tvarkym4, nebent tai priestarauja teises aktrl
reikalavimams, ir apie tai informuoja darbuotoj4.

Vr. ASMENS DUOMENU APSAUGOS uZrrxnrNrMo pRIEMoNES

37' Prieigos teises prie asmens duomeml ir igaliojimai tvarkyi asmens duomenis suteikiami,
naikinami ir keidiami Centro direktoriaus isakymu.

38' Centras, saugodamas asmens duomenis, igyvendina ir uztikrina tinkamas organizacines ir
technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo,taip patnuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

39' Centras uZtikrina tinkam4 dokumentq bei duomeml rinkmenq saugojim4, imasi priemoniq,
kad butq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui,
atskleidimui,taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui. Dokumentq kopijos, kuriose nurodomi
darbuotojq asmens duomenys, turi btti sunaikintos taip, kad siq dokumentq nebfitq galima atkurti ir
atpalintijq turinio.

40' Centre su darbuotojq asmens duomenimis turi teisg susipaZinti tik tie asmenys, kurie buvo
igalioti susipaZinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra butina Sioje politikoje numatytiems
tikslams pasiekti.

4L Centras uZtikrina patalpq, kuriose laikomi
irangos i5destymE ir prieiiirq, gaisrines saugos
informacinirtr sistemq prieliirE bei kitq techniniu
uZtikrinti, igyvendinim4.

asmens duomenys, saugum4, tinkam4 technines
taisykliq laikym4si, tinkam4 tinklo valdym;,
priemoniq, butinq asmens duomenq apsaugai

slaptaZodi. Darbuotoj as

asmeniui. Slaptaiodiiai

42' Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja idiegtq saugumo priemoniq patikimumu,
jis turi kreiptis i Centro direktoriq arjo paskirt4 asmen!, kad bDtq ivertintos turimos saugumo priemones
ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq fsigijimas ir idiegimas.

43' Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, krnie automatiniu b[du tvarko asmens duomenis arba
i5 kuriq kompiuteriq galima patekti I vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys,
naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptaLodhius. SlaptaZ odLiaiyra keidiami periodi5k ai, ne
rediau kaip kart4 per du mdnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybdms (rvz.: pasikeitus
darbuotojui, i5kilus isilauZimo gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo linomas tretiesiems
asmenims, ir pan.).

44. Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali iinoti tik savo
slaptaZodf uZklijuotame voke perduoda centro direktoriui arba jo igaliotam
saugomi uZrakinamame seife ir naudojami tik butinu atveiu.

45' Ne rediau kaip kart4 per menesi Centro direktoriaus igaliotas tvarkyti konkredius duomenis
darbuotojas, ar kitas Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas daro kompiuteriuose esandiq asmens
duomenq kopijas. Laikmenos su paskutinemis asmens duomenq kopijomis saugomos uZrakinamuose
seifuose, uZrakinamose spintose ar kitose Centro direktoriaus nustatytose vietose.
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46' Nustadius asmens duomenq saugumo paZeidimus, centras imasi neatideliotinq priemoniquZkertant keli4 neteisetam asmens duomenq tvarkymui.
47' sios politikos nesilaiklT nas, atsizvelgiant i pazeidimo sunkum4, gali bfti laikomas pareigqpazeidimu' uZ kuri darbuokljams gali buti taikoma atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbokodekse ir Centro teises aktuose.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48' Si Politika perLiurimair atnaujinama ne radiau kaip kart4 per 2 metus arba pasikeitus teisesaktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq valdym4.
49' Darbuotojai ir kiti atsakingi asmenys su sia politika yra supaZindinami pasirasytin ai arbaelektroninemis priemonemis ir privalo iaikytis joje nusiatytq ipareigojimq bei atlikdami savo darbofunkcij as vadovautis sioj e politikoj e nustatytais principais.
50' centras turi teisg i5 dalies arba visi5kai pakeisti si4 poritik4. Su pakeitimais darbuotojai irkiti atsakingi asmenys yra supaZindinami pasirasytin ai arbaelektroninemis priemonemis.51' Apie 5i4 Tvark4 yra informuota Darbo tarybair del sios Tvarkos priemimo yra ivykdyacentro informavimo ir konsultavimosi su Darbo tarybapareiga.

Parenge
Personaio vedeja
Salomeja GriSkaityte

SUDERTNTA
Centro tarybos
2022m. rugpjtdio 31 d. susirinkimo
protokolo Nr. CT-5 nutarimu

SUDERINTA
Darbo tarybos pirmininke
2022m. rugpjudio 31 d. posedZio
protokolo Nr. 4 nutarimu
Dairna Sinkevidiene


