
 

 

  
 

PATVIRTINTA 
VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo 
centro „Dainava“ 2018 m. gegužės 25 d. įsakymu 
Nr. A-32 (2021 m. gruodžio 31 d. Nr. A-90) 

 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ 

TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE „DAINAVA“ TAISYKLĖS  
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ (toliau-Centras 

„Dainava“ arba Duomenų valdytojas) asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau — Taisyklės) 
reguliuoja fizinių asmenų (toliau — Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato 
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, prašymo dėl Duomenų subjekto pateikimo ir 
nagrinėjimo tvarką, nustato Duomenų valdytojo teises ir pareigas, įtvirtina organizacines ir technines 
duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų pažeidimų valdymo ir reagavimo į šiuos 
pažeidimus tvarką, nustato asmens duomenų teikimo tretiesiems asmenims tvarką.  

 
2. Šios Taisyklės parengtos remiantis: 
2.1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentu 
(ES) 2016/679)  

2.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau —  ADTAĮ); 
2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu; 
2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu; 
2.5. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymu; 
2.6. Lietuvos Respublikos darbo kodeksu; 
2.7. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu; 
2.8. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 

suaugusiųjų įstatymu; 
2.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl 

duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo ir registruotų 
duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“; 

2.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimu „Dėl asmens 
duomenų valdytojų valstybės registro reorganizavimo, registro nuostatų ir asmens duomenų 
valdytojų pranešimo apie duomenų tvarkymą automatiniu būdu tvarkos patvirtinimo“; 

2.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl 
elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų 
patvirtinimo“ 

2.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 
V-657 „Dėl elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės 
sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2.13. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos 2011 m. gruodžio 5 d. 
įsakymu Nr. V-154 „Dėl apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2.14. kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga. 
 
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Reglamento  (ES) 2016/679 ir ADTAĮ vartojamas 

sąvokas. Taisyklių nuostatos negali plėsti ar siaurinti Reglamento (ES) 2016/679 ir ADTAĮ taikymo 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
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srities bei prieštarauti Reglamente (ES) 2016/679 ir ADTAĮ nustatytiems asmens duomenų tvarkymo 
reikalavimams ir kitiems asmens duomenų tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams. 

 
4. Šios Taisyklės taikomos tvarkant Duomenų subjekto duomenis automatiniu būdu, taip 

pat ir neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: pacientų ligos 
istorijas, pacientų registracijos žurnalus, darbuotojų asmens korteles, viešbučio registracijos korteles, 
suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų registracijos žurnalus ir kita. Šios Taisyklės taip pat 
nustato Centro „Dainava“ darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis. 

 
5. Šių Taisyklių reikalavimai privalomi visiems Centro „Dainava“ darbuotojams (toliau - 

Darbuotojai), kurie tvarko Centre „Dainava“ esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas 
juos sužino. Darbuotojai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai. 

 
6. Duomenų valdytojas – VšĮ „Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras 

„Dainava“, įmonės kodas 152054598, adresas Maironio g. 22, Druskininkai.  
 

II SKYRIUS 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI IR TIKSLAI 

 
7. Tvarkant asmens duomenis laikomasi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų: 
7.1. asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau 

netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); 
7.2. asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo 

ir skaidrumo principas); 
7.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat 

atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra 
tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo 
principas); 

7.4. asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, 
dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

7.5. asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima 
nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 

7.6. asmens duomenys tvarkomi pagal ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą 
reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo 
reikalavimus. 

 
8. Centre „Dainava“ Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi neautomatiniu būdu ir 

(arba) automatiniu būdu šiais tikslais: 
8.1.Vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir 

finansinių išteklių naudojimo) tikslu yra tvarkoma darbuotojų vardas, pavardė, asmens kodas, 
gimimo data, valstybinio socialinio draudimo numeris, pilietybė, elektroninis ir fizinis adresas, 
telefono ryšio numeris,  gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, vaiko (ų) asmens kodai (kai 
norima pasinaudoti papildomomis garantijomis), pareigos, duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į 
darbą, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, 
duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, 
priedus, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie nuobaudas, informacija apie 
atliktus darbus ir užduotis, Lietuvos Respublikos piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, 
išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, atsiskaitomosios banko sąskaitos 
duomenys ir jos galiojimo data,  ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata (duomenys dėl 
neįgalumo, periodinio sveikatos patikrinimo duomenys), parašas, dokumentų registracijos data ir 
numeris bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą „Dainava“ 
įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.  Visi šie duomenys bus tvarkomi išimtinai tik vidaus 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN
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administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių 
naudojimo) tikslu.  

8.2. Vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo) tikslu yra tvarkoma 
siekiančių įsidarbinti asmenų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, elektroninis ir 
fizinis adresas, telefono ryšio numeris,  gyvenimo ir veiklos aprašymas, pareigos, į kurias 
pretenduojama, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, parašas, dokumentų registracijos data ir 
numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą 
„Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

8.3. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu (kai pacientų asmens sveikatos priežiūra 
yra finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ar Lietuvos Respublikos 
privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) yra tvarkoma paciento vardas, pavardė, asmens 
kodas, gimimo data, fizinis ir/ar elektroninis adresas, darbovietė (jei yra), pareigos (jei yra), telefono 
ryšio numeris, paciento atstovo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami duomenys apie 
paciento sveikatos  būklę vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, paciento parašas, ypatingi asmens 
duomenys, susiję su sveikata (medicinos dokumentų išrašas, duomenys dėl neįgalumo, ligos istorijos 
duomenys, procedūrų kortelės, nedarbingumo duomenys, kt.), dokumentų registracijos data ir 
numeris bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą „Dainava“ 
įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai.  

8.4. Apgyvendinimo paslaugų teikimo tikslu yra tvarkoma kliento vardas, pavardė, gimimo 
data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei 
valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, telefono 
ryšio numeris, automobilio modelis, automobilio valstybinės registracijos numeris, atvykimo į 
apgyvendinimo įstaigą data, išvykimo iš apgyvendinimo įstaigos data, parašas, kartu atvykusio 
sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats  
asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą „Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

8.5. Suaugusiųjų kvalifikacijos kėlimo paslaugų teikimo tikslu yra tvarkoma kliento vardas, 
pavardė, darbovietė, pareigos, telefoninio ryšio numeris, elektroninis adresas, kvalifikacijos kėlimo 
pažymėjimo duomenys (asmens vardas, pavardė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, 
registracijos numeris, renginio pavadinimas) bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats  asmuo ir (arba) 
kuriuos tvarkyti Centrą „Dainava“ įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai. 

8.6. Atsiskaitymo su paslaugų teikėjais tikslu yra tvarkoma paslaugų teikėjo vardas, pavardė, 
fizinis ir elektroninis adresas, telefono ryšio numeris, asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo 
numeris, Lietuvos Respublikos piliečio paso ar asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, 
galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, atsiskaitomosios banko sąskaitos duomenys ir jos 
galiojimo data, darbovietė (jei taikoma), pareigos (jei taikoma), duomenys apie suteiktas paslaugas, 
duomenys apie užmokestį už suteiktas paslaugas, apmokėjimo registracijos ir atlikimo data bei kiti 
duomenys, kuriuos pateikia pats  asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti Centrą „Dainava“ įpareigoja 
įstatymai ir kiti teisės aktai. 

8.7. Centro „Dainava“ darbuotojų, klientų turto, pastatų bei teritorijos saugumo tikslu yra 
tvarkomi vaizdo stebėjimo duomenys (į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų vaizdo 
duomenys). 

8.8.Skundų, prašymų ar pranešimų nagrinėjimo, vidaus administravimo (raštvedybos tvar-
kymo) tikslu yra tvarkoma  asmenų, teikiančių skundus, prašymus ar pranešimus Centrui „Dainava“ 
vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis ir fizinis adresas, telefono ryšio ir (ar) telefakso numeris, 
parašas, skundo, prašymo ar pranešimo data ir numeris (registravimo data ir numeris), skunde, pra-
šyme ar pranešime nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, prašymo 
ar pranešimo nagrinėjimo rezultatas, Centro „Dainava“ atsakymo data ir numeris, skundo, prašymo 
ar pranešimo nagrinėjimo metu gauta informacija. 

9. Už Duomenų subjektų duomenų atnaujinimą padaliniuose, kuriuose renkami ir tvarkomi 
Duomenų subjekto duomenys, atsako padalinių vadovai.  

 
III SKYRIUS 

DUOMENŲ VALDYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 
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10. Duomenų valdytojas Centras „Dainava“. Duomenų valdytojas nustato asmens duomenų 

tvarkymo tikslus ir priemones. 
Duomenų valdytojas turi šias teises:  
10.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų tvarkymą; 
10.2. paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį ar padalinį; 
10.3. įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis. 
 
11. Duomenų valdytojas turi šias pareigas: 
11.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi ADTAĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą; 
11.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises ADTAĮ ir šiose Taisyklėse nustatyta tvarka; 
11.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines ir organizacines asmens 

duomenų saugumo priemones; 
11.4. tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus; 
11.5. vertinti poveikį duomenų apsaugai (pagal teisės aktų reikalavimus); 
11.6. konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija; 
11.7. skirti duomenų apsaugos pareigūną; 
11.8. pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą. 
 
12. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas: 
12.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo 

problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo užtikrinimui; 
12.2. teikia metodinę pagalbą darbuotojams asmens duomenų tvarkymo tikslais; 
12.3. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms 

įgyvendinti. 
 

IV SKYRIUS 
DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS, TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 
13. Duomenų subjektas turi teisę:  
13.1. būti informuotas; 
13.2. susipažinti su savo asmens duomenimis; 
13.3. reikalauti ištaisyti  duomenis; 
13.4. reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 
13.5. apriboti duomenų tvarkymą; 
13.6. į duomenų perkeliamumą; 
13.7. nesutikti; 
13.8. į automatizuotą atskirų sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. 

 
14. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę būti informuotam, kai iš Duomenų subjekto 

renkami jo asmens duomenys ir/arba asmens duomenys gauti ne iš duomenų subjekto, Duomenų 
subjektas turi teisę: 

14.1. gauti informaciją apie duomenų valdytojo ir, jeigu taikoma, Duomenų valdytojo 
atstovo tapatybę ir kontaktinius duomenis;  

14.2. gauti informaciją apie duomenų apsaugos pareigūno, jeigu taikoma, kontaktinius 
duomenis;  

14.3. gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens 
duomenis, taip pat duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;  

14.4. kai duomenų tvarkymas atliekamas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios 
šalies interesų, gauti informaciją apie teisėtus Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus;  

14.5. gauti informaciją apie asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų 
kategorijas (jei yra);  
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14.6. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, 
kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;  

14.7. prašyti, kad Duomenų valdytojas leistų susipažinti su Duomenų subjekto asmens 
duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad 
duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; 

14.8. bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų 
tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto 
sutikimu;   

14.9.  pateikti skundą priežiūros institucijai;  
14.10. informaciją apie tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje 

numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar 
duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, ir informaciją apie galimas tokių duomenų 
nepateikimo pasekmes;  

14.11.informaciją apie  tai, kad esama automatizuoto sprendimų priėmimo (jei taikoma), 
įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat 
tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui; 
 

15. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę būti informuotam, kai asmens duomenys gauti ne 
iš duomenų subjekto, Duomenų subjektas papildomai be teisių, nurodytų 14 d. turi teisę: 

15.1. gauti informaciją apie atitinkamų asmens duomenų kategorijas; 
15.2. gauti informaciją apie tai, koks yra asmens duomenų kilmės šaltinis, ir, jei taikoma, ar 

duomenys gauti iš viešai prieinamų šaltinių. 
 

16. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę susipažinti su duomenimis, Duomenų subjektas 
turi teisę: 

16.1. iš Duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra 
tvarkomi; 

16.2. gauti informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus;   
16.3. gauti informaciją apie atitinkamų asmens duomenų kategorijas;   
16.4. gauti informaciją apie duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems 

buvo arba bus atskleisti asmens duomenys;   
16.5. gauti informaciją apie numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei 

neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti;   
16.6. prašyti Duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su 

Duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; 
16.7. pateikti skundą;   
16.8. gauti informaciją apie šaltinius, kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų 

subjekto;   
16.9. gauti informaciją, jeigu esama automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant 

profiliavimą, ir informaciją apie loginį pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir 
numatomas pasekmes duomenų subjektui; 

 
17. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę reikalauti ištaisyti duomenis, Duomenų subjektas 

turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo 
susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Duomenų 
subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, 
pateikdamas papildomą pareiškimą. 

 
18. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę ištrinti duomenis, Duomenų subjektas turi teisę 

reikalauti, kad Duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens 
duomenis, kai 

18.1. asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami 
arba kitaip tvarkomi;   
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18.2. Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra 
jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;  

18.3. Duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas 
vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui 
pavestas viešosios valdžios funkcijas ir/arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų 
valdytojo arba trečiosios šalies interesų ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba 
Duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais; 

18.4. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;  
18.5. asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktų reikalavimų;   
18.6.asmens duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugų tiesioginio 

siūlymo kontekste.   
 
19. Įgyvendinant teisę į duomenų tvarkymo apribojimą Duomenų subjektas turi teisę 

reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą  vienu iš šių atvejų:  
19.1.kai Duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį 

Duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;   
19.2. asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Duomenų subjektas nesutinka, kad 

duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;  
19.3. duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia 

Duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus; arba   
19.4.Duomenų subjektas tinkamai įgyvendindamas teisę nesutikti paprieštaravo duomenų 

tvarkymui, kol bus patikrinta, ar Duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų 
subjekto priežastis.  

 
20. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, Duomenų subjektas turi teisę gauti su juo 

susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Duomenų valdytojui susistemintu, įprastai 
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam Duomenų 
valdytojui, o Duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam 
kliūčių, kai:  

20.1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu, kai Duomenų subjektas davė sutikimą, 
kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais arba Duomenų subjektas 
aiškiai sutiko, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais nurodytais tikslais arba sutartimi, 
kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra Duomenų subjektas ir  

20.2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.   
 
21. Įgyvendinant teisę nesutikti: 
21.1.Duomenų subjektas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo 

metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas 
vykdomas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Duomenų valdytojui 
pavestas viešosios valdžios funkcijas arba siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies 
interesų, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. 

21.2. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Duomenų subjektas 
turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios 
rinkodaros tikslais. 

21.3. Kai Duomenų subjektas prieštarauja duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros 
tikslais, asmens duomenys tokiais atvejais nebetvarkomi.   

 
22. Įgyvendindamas teisę į automatizuotą atskirų sprendimų priėmimą, įskaitant 

profiliavimą, duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų 
tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba 
kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį.  

 
23. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka: 
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23.1. Centro „Dainava“ padaliniai, kuriuose renkami ir tvarkomi Duomenų subjekto 
duomenys, privalo sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų 
subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar 
gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį 
persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos 
pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių 
apsaugą; 

23.2. Informacija Duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiama 
bendravimo su Duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Centrą 
„Dainava“, išskyrus atvejus, kai Duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymuose 
ar kituose teisės aktuose apibrėžiama tokių duomenų rinkimo bei teikimo tvarka ir duomenų gavėjai. 

23.3.Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens 
duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai 
duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir kitų teisės aktų nuostatų; 

23.4. Įgyvendinant Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, neturi 
būti pažeistos trečiųjų asmenų teisės į privatų gyvenimą. 

23.5. Jeigu Duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo 
asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Centrą „Dainava“, Centras 
„Dainava“ nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas patikrina asmens duomenis ir 
ištaiso neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdo tokių asmens duomenų 
tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą; 

23.6. Jeigu Duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, kad jo 
asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir kreipiasi į Centrą „Dainava“, Centras 
„Dainava“ nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, patikrina asmens duomenų 
tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir nedelsdamas sunaikina neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus 
asmens duomenis ar sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą; 

23.7. Centras „Dainava“, Duomenų subjekto prašymu sustabdęs jo asmens duomenų 
tvarkymo veiksmus, asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, saugo tol, kol jie bus 
ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui). 

Kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik: 
23.7.1. turint tikslą įrodyti aplinkybes, dėl kurių duomenų tvarkymo veiksmai buvo 

sustabdyti; 
23.7.2. jei duomenų subjektas duoda sutikimą toliau tvarkyti savo asmens duomenis; 
23.7.3. jei reikia apsaugoti trečiųjų asmenų teises ar teisėtus interesus. 
 
24. Centras „Dainava“ nedelsdamas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, praneša 

Duomenų subjektui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar 
asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. 

 
25. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal 

duomenų subjekto tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus, gavus duomenų 
subjekto prašymą.  

 
26. Centras „Dainava“, suabejojęs Duomenų subjekto pateiktų asmens duomenų 

teisingumu, sustabdo tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrina ir patikslina. Tokie 
asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.  

 
27. Centras „Dainava“ nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, 

informuoja duomenų gavėjus apie Duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens 
duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią 
informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio Duomenų subjektų skaičiaus, duomenų 
laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 
(penkias) darbo dienas pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.  
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28. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie 
asmens duomenys Centre „Dainava“ yra tvarkomi ADAĮ 5 str. 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais 
atvejais: 

28.1. Centras „Dainava“ Duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens 
duomenys, įgyvendina, jeigu Duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas. Tokiu atveju 
Centras „Dainava“ nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 
išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomenų gavėjus; 

28.2. Duomenų subjekto prašymu Centras „Dainava“ praneša duomenų subjektui apie jo 
asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo 
veiksmus. 

 
V SKYRIUS 

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO 
PATEIKIMAS 

 
29. Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, Centrui „Dainava turi pateikti 

rašytinį prašymą (toliau-prašymas) lietuvių kalba asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių 
priemonėmis. 

 
30. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų 

subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią 
iš Taisyklių 13 punkte nurodytų teisių ir kokia apimtimi Duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti. 

 
31. Pateikdamas prašymą, Duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę: 
31.1. Pateikdamas prašymą sekretorei-personalo inspektorei, registruojančiai prašymą, turi 

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
31.2. pateikdamas prašymą paštu, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio 

dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta 
tvarka. 

 
32. Duomenų subjektas savo teises Centre „Dainava“ gali įgyvendinti pats arba per atstovą. 
 
33. Jei atstovaujamo Duomenų subjekto vardu į Centrą „Dainava“ kreipiasi asmens atstovas, 

jis prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat 
atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš Taisyklių 13 
punkte nurodytų Duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti 
atstovavimą  patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti Aprašo 29-
32 punktų reikalavimus.  

  
 

VI SKYRIUS 
ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS 

PRIEMONĖS 
 
34. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 

pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo turi būti taikomos tokios 
infrastruktūrinės, administracinės ir telekomunikacinės (elektroninės) priemonės: 

34.1. Centro „Dainava“ įsakymu paskiriamas informacinės sistemos administratorius;  
34.2. tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, informacinių sistemų priežiūra, 

tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas ir kitos informacinės technologinės 
priemonės. Už priemonių įgyvendinimą ir priežiūrą atsako Mokymo dalis. 

34.3. griežtas priešgaisrinės apsaugos tarnybos nustatytų normų laikymasis. Už priemonės 
įgyvendinimą ir priežiūrą atsako Ūkio dalis. 
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34.4. tinkamas darbo organizavimas ir kitos administracinė priemonės. Už priemonės 
įgyvendinimą ir priežiūrą atsako Administracija.  

34.5. teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas už paciento gydymo istorijų saugojimą 
ir laikymą perdavimą tarp Slaugos ir Gydymo padalinių atsakinga Gydymo dalies vadovė, už 
pacientų procedūrų kortelių išdavimą, saugojimą ir laikymą, perdavimą tarp Gydymo ir Slaugos 
padalinių atsakinga Vyriausioji slaugos administratorė. 

34.6. teikiant apgyvendinimo paslaugas, už registracijos kortelių saugojimą ir laikymą 
atsakingas registratūros darbuotojas. 

34.7. teikiant suaugusiųjų švietimo paslaugas, už dokumentų, kuriuose yra asmens 
duomenų, saugojimą ir laikymą atsakinga Mokymo dalies vadovė. 

 
VII SKYRIUS 

PRAŠYMO DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO 
NAGRINĖJIMAS 

 
35. Centras „Dainava“ Duomenų subjekto prašymo, kuris pateiktas nesilaikant Aprašo 29-

34 punktuose nustatytų reikalavimų, nenagrinėja, jeigu Centro „Dainava“ direktorė nenusprendžia 
kitaip. Apie atsisakymo nagrinėti prašymą motyvus Centras „Dainava“ informuoja prašymą pateikusį 
asmenį.  

 
36. Duomenų subjekto prašymas įgyvendinti jo, kaip Duomenų subjekto, teises Centre 

„Dainava“ išnagrinėjamas ir atsakymas Duomenų subjektui pateikiamas ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos.  

 
37. Centras „Dainava“ atsakymą Duomenų subjektui pateikia valstybine kalba Duomenų 

subjekto pasirinktu būdu: registruotu paštu arba įteikiant asmeniškai. 
 
38. Centras „Dainava“, atsisakydamas vykdyti Duomenų subjekto prašymą įgyvendinti jo, 

kaip Duomenų subjekto, teises, Duomenų subjektui pateikia tokio atsisakymo motyvus. 
 
39. Centro „Dainava“ atsisakymas įgyvendinti Duomenų subjekto teises gali būti 

skundžiamas įstatymų nustatyta tvarka.   
 
 

VIII SKYRIUS 
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ VALDYMO IR REAGAVIMO Į 

ŠIUOS PAŽEIDIMUS TVARKA 
 
40. Duomenų valdytojo darbuotojai, turintys prieigos prie asmens duomenų teisę, pastebėję 

duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę 
asmens duomenų saugumui), turi informuoti Duomenų valdytojo direktorę ar paskirtą atsakingą 
asmenį.  

 
41. Įvertinus duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, 

žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju Centro „Dainava“ direktorė priima sprendimus dėl 
priemonių, reikiamų duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti. 

 
 

IX SKYRIUS 
ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS  

 
42. Duomenų teikimas tretiesiems asmenims: 
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42.1.asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų nustatytais atvejais ir 
tvarka; 

42.2. asmenų, pateikusių Centrui „Dainava“ skundą, prašymą ar pranešimą, asmens 
duomenys skundo, prašymo ar pranešimo nagrinėjimo tikslu-juridiniams ir fiziniams asmenims; 

42.3. asmenų, pateikusių Centrui „Dainava“ skundą, prašymą ar pranešimą, asmens 
duomenys priimto sprendimo teisėtumo nagrinėjimo tikslu-teismams; 

42.4. darbuotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu-
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
mokesčių administravimo tikslu-Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos, statistikos tikslu-Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, 
licencijavimo tikslu-Valstybinei akreditavimo tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.  

42.5. sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų duomenys: Valstybinei ligonių kasai prie 
sveikatos apsaugos ministerijos-suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tikslu, Valstybės 
įmonei Registrų centrui-asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo administravimo tikslu (e-
sveikata), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos-nedarbingumo pažymėjimų tvarkymo tikslu, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms, 
kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas Duomenų subjektas. Šie duomenys taip pat gali būti 
teikiami kitiems juridiniams asmenims, teikiantiems greitosios pagalbos, laboratorinių asmens tyrimų 
ir kitas būtinąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių negali teikti Centras. Tokiu atveju su 
visais paslaugų teikėjais sudaromos asmens duomenų tvarkymo sutartys ir užtikrinama jų 
įgyvendinimo priežiūra. 

42.6. apgyvendinimo paslaugų gavėjų duomenys: statistikos tikslu-Valstybiniam turizmo 
departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, audito tikslu-Druskininkų savivaldybės 
administracijai. 

42.7. paslaugų teikėjų duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu-
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 
mokesčių administravimo tikslu-Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos; 

42.8. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, antstoliams bei kitoms 
institucijoms, kurioms tokį teisinį pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai; 
 

 
 

X SKYRIUS 
DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS 

 
43. Už Centre vykdomą duomenų tvarkymo veiklą savo kompetencijos ribose atsakingas 

duomenų apsaugos pareigūnas. 
 
44. Duomenų apsaugos pareigūnas:  
44.1. kontroliuoja, kaip darbuotojai ir kiti Centro valdomų asmens duomenų tvarkytojai 

vykdo šiose Taisyklėse nustatytas asmens duomenų tvarkymo pareigas ir tvarko asmens duomenis; 
44.2. nustatyta tvarka viešai skelbia apie duomenų valdytojo atliekamus duomenų 

tvarkymo veiksmus; 
44.3. Centro vadovybei teikia siūlymus ir išvadas dėl duomenų apsaugos ir duomenų 

tvarkymo priemonių nustatymo, prižiūri, kaip šios priemonės įgyvendinamos ir naudojamos; 
44.4. teikia darbuotojams tiesioginius nurodymus pašalinti asmens duomenų tvarkymo 

pažeidimus; 
44.5. supažindina darbuotojus, įgaliotus tvarkyti asmens duomenis, su teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis; 
44.6. inicijuoja ir organizuoja poveikio tvarkant asmens duomenis vertinimus; 
44.7. padeda duomenų subjektams įgyvendinti jų teises; 
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44.8. konsultuoja asmens duomenų tvarkytojus asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos 
klausimais; 

44.9. atsako už duomenų tvarkymo veiklos įrašų parengimą; 
44.10. sprendžia dėl poreikio atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir prireikus jį 

atlieka. Prireikus, duomenų apsaugos pareigūnas kreipiasi į Valstybinę duomenų apsaugos 
inspekciją dėl išankstinių konsultacijų; 

44.11. įvykus asmens duomenų incidentui imasi įmanomų priemonių siekiant atstatyti 
prarastus asmens duomenis ir (ar) sumažinti incidentu asmens duomenims padarytą žalą; 

44.12. nustatytais atvejais apie įvykusį asmens duomenų incidentą praneša duomenų 
subjektui ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; 

44.13. užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, 
laikydamasis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų; 

44.14. ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus atlieka asmens duomenų tvarkymo rizikos 
vertinimą, parengia ataskaitą ir prireikus imasi priemonių rizikai pašalinti arba sumažinti; 

44.15. vykdo kitas teisės aktuose priskirtas užduotis ir pareigas. 
 

 
XI SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGA, SAUGOJIMO TERMINAI 
 

45. Centras diegia protingas, adekvačias fizines, technines bei organizacines priemones, 
kad apsaugotų asmens duomenis. Asmens duomenų tvarkymas Centre atitinka teisinius 
reikalavimus. 

 
46. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo 

surinkti, įgyvendinti ir tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. 
 
47. Pagrindiniai teisės aktai, kurių pagrindu nustatomi asmens duomenų saugojimo 

terminai: 
47.1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo 

archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 . Dėl Bendrųjų dokumentu saugojimo terminų 
rodyklės patvirtinimo; 

47.2. Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos 
priežiūros įstaigose, sąrašas ir saugojimo terminai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 .Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 
apskaitos ir atskaitomybės tvarkos.  

 
 
 

XII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
48. Darbuotojai, kurie yra įgalioti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino, 

privalo laikytis šių Taisyklių, pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų bei 
konfidencialumo ir saugumo reikalavimų, įtvirtintų teisės aktuose ir šiose Taisyklėse. Darbuotojai 
pažeidę Taisykles ir (ar) ADTAĮ atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 
49. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują 

darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą 
su Taisyklėmis atsakinga sekretorė-personalo inspektorė. 

 
50. Už Taisyklių nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo 

kontrolę atsakinga Mokymo dalies vadovė, įsakymu paskirta duomenų apsaugos pareigūne Centre 
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„Dainava“, kuri, įvertinusi Taisyklių taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių 
atnaujinimą.  

 
51. Šias Taisykles pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta 

tvarka. 
 

 
____________________ 


