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ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA 

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Asmens duomenų apsaugos politika (toliau – Politika) parengta ir taikoma siekiant 

tvarkyti ir apsaugoti Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau – Marijampolės PRC) 

darbuotojus, mokinius, jų atstovus ir kitus duomenų subjektus, kurių duomenys yra tvarkomi nuo 

neteisėtų ir žalą sukeliančių tiesioginių ir netiesioginių, sąmoningų ar nesąmoningų asmenų 

veiksmų tvarkant centrui prieinamus asmens duomenis. 

2. Šioje Politikoje vartojamos pagrindinės sąvokos: 

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė 

nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti; fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra 

asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, 

kaip antai vardą ir pavardę, asmens indentifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir internet 

indentifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, 

ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

2.2. Duomenų valdytojas – Marijampolės PRC; 

2.3. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: 

rinkimas, susipažinimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, 

keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės 

operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitas veiksmas arba veiksmų rinkinys; 

2.4. Reglamentas, BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 94/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas); 

2.5. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio 

netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, 

saugomi arba kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga; 

2.6. ADTAĮ – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. 

3. Kitos Politikoje naudojamos sąvokos su prantamos taip, kaip jos apibrėžtos 

Reglamente, ADTAĮ ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą. 

 

II SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO PAGRINDAI 

 

4. Marijampolės PRC asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio   

27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (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), Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. 

5. Marijampolės PRC asmens duomenys tvarkomi tik esant bent vienai iš Reglamento 

6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų teisėto tvarkymo sąlygų (gavus duomenų subjekto sutikimą, esant 

sutartinei prievolei, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, tvarkyti duomenis yra būtina siekiant atlikti 

užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios 



valdžios funkcijas, siekiant apsaugoti asmens gyvybinius interesus. Tvarkyti duomenis būtina 

siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. 

6. Marijampolės PRC užtikrina, kad specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymas 

atitiktų bent vieną Reglamento 9 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, leidžiančių tvarkyti specialių 

kategorijų asmens duomenis. 

7. Asmens duomenys Marijampolės PRC renkami ir tvarkomi sąžiningai ir teisėtai ir 

imamasi visų įmanomų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad asmens duomenys būtų atnaujinti, tikslūs ir 

saugomi tik nustatytu laikotarpiu. 

 

III SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

8. Marijampolės PRC įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis šiais 

principais: 

8.1. asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, 

sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); 

8.2. asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais 

tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas 

archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais 

tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas); 

8.3. asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant 

tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); 

8.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus 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); 

8.5. asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę 

galima būtų nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra 

tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus 

tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba 

statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas 

siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas); 

8.6. asmens duomenys turi būti tvarkomi taip, kad taikant atitinkamas technines ar 

organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą 

nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, 

sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas). 

 

IV SKYRIUS. DUOMENŲ VALDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

9. Duomenų valdytojas turi šias teises: 

9.1. rengti ir priimti vidinius teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų 

tvarkymą; 

9.2. paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingus asmenis; 

9.3. parinkti įgalioti duomenų tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis; 

9.4. spręsti dėl tvarkomų asmens duomenų teikimo; 

9.5. tvarkyti asmens duomenis. 

10. Duomenų valdytojas turi šias pareigas: 

10.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų, 

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą; 

10.2. įgyvendinti duomenų subjekto teises; 

10.3. užtikrinti asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines, organizacines ir 

fizines asmens duomenų saugumo priemones; 



10.4. tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir užtikrinti duomenų veiklos įrašų 

pakeitimų atsekamumą; 

10.5. vertinti poveikį duomenų apsaugai; 

10.6. konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija; 

10.7. skirti duomenų apsaugos pareigūną; 

10.8. jeigu skiriamas duomenų apsaugos pareigūnas, užtikrinti, kad duomenų apsaugos 

pareigūnas būtų įgaliotas atsakyti į duomenų subjektų prašymus ir skundus, tinkamai ir laiku būtų 

įtraukiamas į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą; 

10.9. užtikrinti būtinus išteklius, kurie reikalingi duomenų apsaugos pareigūnui 

vykdant jam pavestas užduotis; 

10.10. užtikrinti, kad duomenų apsaugos pareigūnas negautų jokių nurodymų dėl jam 

pavestų asmens duomenų tvarkymo užduočių vykdymo ir neskirti užduočių ir pareigų, galinčių 

sukelti interesų konfliktą; 

10.11. pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą. 

11. Duomenų valdytojas atlieka šias funkcijas: 

11.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duomenų 

tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duomenų saugumo 

užtikrinimui; 

11.2. teikia metodinę pagalbą darbuotojams ir duomenų tvarkytojams asmens 

duomenų tvarkymo klausimais; 

11.3. organizuoja darbuotojų mokymus asmens duomenų teisinės apsaugos 

klausimais; 

11.4. organizuoja duomenų tvarkymą; 

11.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas duomenų valdytojo teisėms ir pareigoms 

įgyvendinti. 

 

V SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJO PASITELKIMAS 

 

12. Jeigu duomenų tvarkymo veiksmams pasitelkiamas ir įgaliojamas duomenų 

tvarkytojas, jis turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duomenų tvarkymo sutartyje. 

Su duomenų tvarkytoju duomenų valdytojas sudaro rašytinę sutartį dėl asmens duomenų tvarkymo, 

kurioje numatoma, kokius duomenų tvarkymo veiksmus privalo atlikti duomenų tvarkytojas. 

Duomenų valdytojas privalo parinkti tokį duomenų tvarkytoją, kuris garantuotų reikiamas 

technines, organizacines ir fizines duomenų apsaugos priemones ir užtikrintų, kad tokių priemonių 

būtų laikomasi. 

13. Jei pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, jis turi šias teises: 

13.1. teikti duomenų valdytojui pasiūlymus dėl duomenų tvarkymo techninių ir 

programinių priemonių gerinimo; 

13.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra įgaliotas duomenų valdytojo. 

14. Jei pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, jis turi šias pareigas: 

14.1. įgyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenų saugumo 

priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, 

atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo apsaugoti; 

14.2. užtikrinti, kad prieiga prie asmens duomenų būtų suteikta tik įgaliotiems 

asmenims; 

14.3. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų saugomi nustatytais terminais; 

14.4. užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vadovaujantis Reglamentu, 

ADTAĮ ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais; 



14.5. saugoti asmens duomenų paslaptį, neatskleisti, neperduoti, tvarkomos 

informacijos ir nesudaryti jokių sąlygų jokiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam asmeniui, 

kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigoje, tiek už jos ribų; 

14.6. tvarkyti duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir užtikrinti duomenų veiklos įrašų 

pakeitimų atsekamumą; 

14.7. padėti duomenų valdytojui užtikrinti jam numatytas prievoles; 

14.8. skirti duomenų apsaugos pareigūną (jei tai yra reikalinga); 

14.9. pranešti duomenų valdytojui apie duomenų saugumo pažeidimą; 

14.10. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su duomenų 

subjekto duomenimis susijusią informaciją, su kuria susipažino atlikdami duomenų tvarkymo 

veiksmus; 

14.11. dėl tvarkomų duomenų valdytojo duomenų konsultuotis su paskirtu duomenų 

valdytojo duomenų apsaugos pareigūnu ar kitu atsakingu asmeniu. 

15. Jei pasitelkiamas duomenų tvarkytojas, jis atlieka šias funkcijas: 

15.1. įgyvendina asmens duomenų saugumo priemones; 

15.2. tvarko  asmens duomenis pagal duomenų valdytojo nurodymus. 

 

VI SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS DUOMENŲ TVARKYTOJO 

STATUSU 

 

16. Tais atvejais, kai Marijampolės PRC tvarko duomenis kaip duomenų tvarkytojas, 

Marijampolės PRC privalo laikytis duomenų valdytojo nustatyto duomenų tvarkymo tikslo, 

priemonių ir kitų duomenų tvarkymo sąlygų, taip pat privalo taikyti tik tokį kiekį duomenų ir tik 

tokią trukmę, kurią nurodė duomenų valdytojas. 

17. Marijampolės PRC turi teisę tvarkyti asmens duomenis kaip duomenų tvarkytoja 

tik esant bent vienam iš šių teisinių pagrindų: 

17.1. sudaryta sutartis ar susitarimas su duomenų valdytoju; 

17.2. pareiga tvarkyti duomenis nustatyta teisės aktuose. 

18. Marijampolės PRC nepasitelkia kito duomenų tvarkytojo (subtvarkytojo) be 

išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio  duomenų valdytojo leidimo. Bendro rašytinio leidimo 

atveju duomenų tvarkytojas  informuoja duomenų valdytoją apie visus planuojamus pakeitimus, 

susijusius su kitų duomenų tvarkytojų  pasitelkimu ar pakeitimu ir tokiu būdu suteikdamas 

duomenų valdytojui galimybę nesutikti su tokiais pakeitimais. 

19. Kai Marijampolės PRC konkrečiai duomenų tvarkymo veiklai duomenų valdytojo 

vardu atlikti pasitelkia kitą duomenų tvarkytoją (subtvarkytoją), sutartimi ar susitarimu tam kitam 

duomenų tvarkytojui nustatomos tos pačios duomenų apsaugos prievolės, kaip ir prievolės, 

nustatytos duomenų valdytojo ir Marijampolės PRC sutartyje ar susitarime, visų pirma prievolė 

pakankamai užtikrinti, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu 

būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus. Kai tas kitas duomenų tvarkytojas 

nevykdo duomenų apsaugos prievolių, centras išlieka atsakingu duomenų valdytojui už to kito 

duomenų tvarkytojo prievolių vykdymą. 

20. Visais atvejais, be duomenų valdytojo nustatytų papildomų pareigų, Marijampolės 

PRC tvarkydamas asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojas, turi šias pareigas: 

20.1. padėti duomenų valdytojui įgyvendinti jo prievoles, pranešti apie asmens 

duomenų saugumo pažeidimus; 

20.2. duomenų valdytojo prašymu pateikti informaciją, būtina siekiant įrodyti, kad 

vykdomos sutartyje ar susitarime nurodytos prievolės ir sudaryti sąlygas bei padėti duomenų 

valdytojui arba kitam duomenų valdytojo įgaliotam asmeniui atlikti auditą, įskaitant patikrinimus. 

 

 



 

 

 

VII SKYRIUS. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS 

 

21. Vadovaujantis Reglamento 37 straipsnio 1 dalimi, privaloma turėti duomenų 

apsaugos pareigūną tada kai duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo pagrindinė veikla yra 

specialių kategorijų duomenų tvarkymas dideliu mastu arba kai duomenis tvarko valdžios institucija 

arba įstaiga, išskyrus teismus, kai jie vykdo savo teismines funkcijas. Atsižvelgiant į tai, kad 

Marijampolės PRC asmens duomenis tvarko taip kaip valdžios įstaiga, centre paskiriamas duomenų 

apsaugos pareigūnas. 

22. Reglamento 37 straipsnio 6 dalis numato, duomenų apsaugos pareigūnu gali būti 

tiek duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo darbuotojas, tiek trečiasis asmuo, atliekantis 

užduotis pagal paslaugų teikimo sutartį. 

23. Pagrindinės duomenų apsaugos pareigūnui priskirtos užduotys yra šios: 

23.1. asmens duomenis tvarkančių darbuotojų informavimas apie jų prievoles pagal 

Reglamentą ir kitų Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių 

asmens duomenų tvarkymą, nuostatas; 

23.2. stebėjimas, kaip laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių 

duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų ir Marijampolės PRC politikos asmens duomenų apsaugos 

srityje, įskaitant pareigų pavedimą, atsakingų darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir 

susijusius auditus; 

23.3. konsultavimas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir jo atlikimo 

stebėjimas; 

23.4. bendradarbiavimas su priežiūros institucija; 

23.5. kontaktinio asmens funkcijos atlikimas priežiūros institucijai kreipiantis su 

duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant išankstines konsultacijas ir konsultavimais 

visais kitais klausimais susijusiais su duomenų apsauga. 

24. Marijampolės PRC direktorius duomenų apsaugos pareigūnui gali nustatyti ir kitas 

teises bei pareigas. 

25. Visi darbuotojai privalo bendradarbiauti su duomenų apsaugos pareigūnu, skubiai 

teikti visus jo paprašytus dokumentus ir informaciją. Darbuotojai privalo palaikyti nuolatinį 

kontaktą su duomenų apsaugos pareigūnu, t.y. užtikrinti, kad su darbuotoju duomenų apsaugos 

pareigūnui būtų lengva susisiekti, operatyviai reaguoti į duomenų apsaugos pareigūno paklausimus. 

 

VIII SKYRIUS. REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS, TVARKANTIEMS ASMENS 

DUOMENIS 

 

26. Visi asmens duomenys ir kita informacija, pagal kurią galima nustatyti asmens 

tapatybę, renkama ir tvarkoma tik tada, kai tai reikalinga ir tik tokia apimtimi, kokia reikalinga tam, 

kad darbuotojas galėtų atlikti darbines funkcijas jam suteiktų įgalinimų ribose ir prisilaikant 

įstatyminių reikalavimų duomenų apsaugai. 

27. Darbuotojas, tvarkantis duomenų subjektų duomenis, privalo: 

27.1. laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir saugumo 

reikalavimų, įtvirtintų Reglamente, ADTAĮ, Marijampolės PRC asmens duomenų tvarkymo 

taisyklėse ir kituose teisės aktuose; 

27.2. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis priemonėmis 

susipažinti su asmens duomenimis asmeniui, kuris nėra įgaliotas tvarkyti asmens duomenų; 

27.3. nedelsiant pranešti atsakingiems asmenims apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri 

gali kelti grėsmę tvarkomų asmens duomenų saugumui; 



27.4. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens 

duomenimis susijusią informaciją, su kuria jis susipažino vykdydamas savo funkcijas, išskyrus 

jeigu tokia informacija buvo vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. 

Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir duomenų subjekto asmens duomenys gali būti suteikti 

teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigai bei kitoms institucijoms, kurioms teisinį pagrindą 

reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. 

 

IX SKYRIUS. TECHNINĖS IR ORGANIZACINĖS DUOMENŲ SAUGUMO PRIEMONĖS 

 

28. Marijampolės PRC įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones 

skirtas asmens duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, 

atskleidimo taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo: 

28.1. infrastruktūrines priemones (tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, 

griežtas priešgaisrinės saugos normų laikymasis ir kt.); 

28.2. administracines priemones (tinkamas darbo organizavimas, darbo aplinkos 

analizavimas, darbuotojų informavimas, teisės aktų analizė, vidaus teisės aktų keitimas); 

28.3. telekomunikacines priemones (informacinių sistemų priežiūra, tinklo valdymas, 

naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas, nuolat atnaujinama antivirusinė programa ir kt.). 

29. Įgaliojimai ir pareigos teisės tvarkyti asmens duomenis suteikiami tiems 

darbuotojams, kurie vykdydami savo funkcijas turi tokius duomenis tvarkyti. Pasikeitus šių 

darbuotojų pareigybės aprašymui arba nustojus vykdyti tam tikras funkcijas – įgaliojimo ir prieigos 

teisės tvarkyti asmens duomenis darbuotojai netenka. 

 

X SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI 

 

30. Duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos prie 

asmens duomenų teisę, pastebėję duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius 

sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), privalo informuoti duomenų valdytojo 

vadovą ir paskirtą atsakingą (-us) asmenį (-is) už pažeidimų vykdymą, kurie nedelsiant turi imtis 

priemonių išvengti galimos žalos, kilusią žalą panaikinti ir buvusią saugumo būseną atkurti. 

31. Asmens duomenų pažeidimų aptikimo, tyrimo, šalinimo procedūras centre nustato 

centro direktorius. 

32. Prireikus, Marijampolės PRC direktorius imasi pareigos užtikrinti, kad apie 

asmens duomenų ir su jais susijusios informacijos saugumo pažeidimus būtų pranešta 

kompetetingoms valdžios institucijoms ir duomenų subjektams, kaip numatyta teisės aktuose. 

 

XI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

33. Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. 

34. Už Politikos nuostatų laikymosi priežiūrą atsakingas duomenų apsaugos 

pareigūnas. 

 

________________________ 
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Marijampolės profesinio rengimo centro  
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