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ROKISKIO LOPSELIO-DARZELIO "NYKSTUKAS"
MOKINIV ASMENS DUOMENV TVARKYMO TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" Mokiniu asmens duornenu tvarkymo
taisykles (to liau - Taisyklesi nustato Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" mokiniu asmens
duornenu tvarkymo ir duornenu apsaugos reikalavimus, tvarkymo tikslus ir apirnti, rnokiniu ir j4
tevu (vaiko tevu pareigu turetoju) teises ir reguliuoja kitus klausimus, susijusius su rnokiniu
asmens duornenu tvarkymu.

2. Mokiniu asmens duomenu tvarkymas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi
vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenu teisines apsaugos [statymu (toliau -
ADTAlJ, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 del fiziniu asmenu apsaugos
tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiu duornenu judejirno ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duornenu apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas) ir jo
[gyvendinamaisiais teises aktais.

3. Si4 Taisykliu reikalavimai privalomi visiems Rokiskio lopselio-darzelio
"Nykstukas" darbuotojams (toliau - Darbuotojai), kurie tvarko Rokiskio lopselio-darzelio
"Nykstukas" esancius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos suzino.

4. Mokiniu ir j4 tevu (vaiko tevu pareigu turetoju) asmens duomenu tvarkymo atveju,
sios Taisykles taikomos kartu su Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" Asmens duornenu
tvarkymo taisyklemis,

5. Siose taisyklese vartojamos savokos:
5.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizin] asmen], kurio tapatybe

nustatyta arba kurio tapatybe galima nustatyti (duomenu subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybe
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybe tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visu pirma
pagal identifikatoriu, kaip antai varda ir pavarde, asmens identifikavimo numer], buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatoriu arba pagal viena ar kelis to fizinio asmens fizines,
fiziologines, genetines, psichines, ekonornines, kulturines ar socialines tapatybes pozymius;

5.2. Duomenu valdytojas - Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas", juridinio asmens
kodas: 190227842, adresas: Laisves g. 15, Rokiskis, elektroninio paste adresas:
rokiskio.nykstukas@gmail.com (toliau - Duomenu valdytojas);

5.3. Duomenu tvarkytojas - juridinis asmuo, valdzios institucija, agentiira ar kita
istaiga, kuri Duomenu valdytojo vardu diegia ir priziuri Vaizdo stebejimo sistema, atlieka kitas
funkcijas, numatytas siose Taisyklese (jei tvarkytojas yra pasitelktas);

5.4. Duomenu subjektas - fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi
Taisyklese nurodytais tikslais;

5.5. Prieziuros institucija - Valstybine duornenu apsaugos inspekcija;
5.6. Darbuotojai - Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas", darbuotojai, dirbantys

pagal darbo sutartis;
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5.7. Sutikimas - savanoriskas Duomenu subjekto valios pareiskimas tvarkytijo asmens
duomenis jam zinomu tikslu.

5.8. Vida us administravimas - veikla, kuria uztikrinamas duomenu valdytojo
savarankiskas funkcionavimas (strukturos tvarkymas, personalo valdymas, dokumentu valdymas,
turimu materialiniu ir finansiniu istekliu valdymas ir naudojimas, rastvedybos tvarkymas ir pan.)

6. Kitos Taisyklese vartojamos savokos atitinka ADTAI ir Reglamente vartojamas
savokas,

II. MOKIN!"QASMENS DUOMENV TVARKYMO PRINCIPAl, TIKSLAI IR
APIMTIS

7. Mokiniu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis siais principais.
7.1. asmens duomenys renkami apibreztais ir teisetais tikslais ir toliau negali biiti

tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais pries renkant asmens duomenis;
7.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, saziningai ir teisetai;
7.3. asmens duomenys turi buti tiksli:is ir, jei reikia del asmens duornenu tvarkymo,

nuolat atnaujinami; netikslus ar neissamus duomenys turi buti istaisyti, papildyti, sunaikinti arba
sustabdytas j4 tvarkyma;

7.4. asmens duomenys turi buti tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir toliau
tvarkyti;

7.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo
principu, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

7.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenu subjektu tapatybe butu
galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriu sie duomenys buvo surinkti ir
tvarkomi;

7.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu budu, kad taikant atitinkamas technines, fizines
ar organizacines priemones butu uztikrintas tinkamas asmens duomenu saugumas, [skaitant
apsauga nuo duomenu tvarkymo be leidimo arb a neteiseto duomenu tvarkymo ir nuo netycinio
praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

7.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAI ir kituose atitinkama veikla
reglamentuojanciuose [statymuose nustatytus aiskius ir skaidrius asmens duornenu tvarkymo
reikalavimus.

8. Mokiniu asmens duomenys Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas", tvarkomi siais
tikslais:

8.1. mokymo sutarciu apskaitos tikslu (Taisykliu 1 Priedas);
8.2. mokiniu as mens bylu tvarkymo tikslu (Taisykliu 2 Priedas);
8.3. dienyno (popierinio arba elektroninio) pildymo tikslu (Taisykliu 3 Priedas);
8.4. [vairiu pazymu (pvz., apie mokinio dalyvavirna ivairiuose rengiruuose,

konkursuose, burelio lankyrna ir pan.) isdavimo tikslu (Taisykliu 4 Priedas);
8.5. mokinio krepselio paskaiciavimo tikslu (Taisykliu 5 Priedas);
8.6. Mokiniu registro pildymo tikslu (Taisykliu 6 Priedas);
8.7. Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu (Taisykliu 7

Priedas);
8.8.
8.9.
8.10.

neformaliojo svietimo organizavimo tikslu (Taisykliu 8 Priedas);
nemokamo maitinimo organizavimo tikslu (Taisykliu 9 Priedas);
vidaus administravimo tikslu (Taisykliu 10 Priedas);
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9. Mokiniu asmens duomenys saugomi ne i1giau, nei to reikalauja duomenu
tvarkymo tikslai.

10. Mokiniai, kuriu amzius daugiau kaip 14 metu, ir mokiniu, kuriu amzius maziau
kaip 14 metu, tevai sutikima del asmens duomenu tvarkymo isreiskia rastiskai pagal Rokiskio
lopselio-darzelio "Nykstukas", nustatyta forma, patvirtindami, jog sutinka, kad butu tvarkomi j4
asmens duomenys. Sutikimai saugomi mokiniu asmens bylose.

11. Del mokinio kurybiniu darbu, informacijos apie mokymosi pasiekimus,
dalyvavima renginiuose, nuotrauku, filmuotos rnedziagos, kurioje yra uzflksuotas mokinys
skelbimo Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas", internetiniame puslapyje, socialinio tinklo
paskyroje ar skelbimu lentoje, mokiniai, kuriu amzius daugiau kaip 14 metu, ir mokiniu, kuriu
amzius maziau kaip 14 metu, tevai sutikirna isreiskia rastiskai pagal Rokiskio lopselio-darzelio
"Nykstukas", nustatyta forma.

12. Visi mokinio ar jo tevu duoti sutikimai saugomi mokinio asmens byloje.
13. Duomenu subjektas turi teise bet kuriuo metu atsaukti savo sutikima, jeigu jo

asmens duomenys tvarkomi neteisetai. Sutikimo atsaukirnas nedaro poveikio sutikimu pagristo
duomenu tvarkymo, atlikto iki sutikimo atsaukirno, teisetumui, Duornenu subjektas apie tai
informuojamas pries jam duodant sutikima

III. DUOMENV VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISES IR
PAREIGOS

14. Duomenu valdytojas turi sias teises:
14.1. rengti ir priimti vidinius teises aktus, reglamentuojancius asmens duomenu

tvarkyma;
14.2. paskirti uz asmens duomenu apsauga atsakinga asmen];
14.3. parinkti igalioti duomenu tvarkytojus tvarkyti asmens duomenis;
14.4. spresti del tvarkomu asmens duornenu teikimo;
14.5. tvarkyti asmens duomenis;
15. Duomenu valdytojas turi sias pareigas:
15.1. uztikrinti, kad biltu laikomasi Reglamento, ADT AI ir kitu teises aktu,

reglamentuojanciu asmens duomenu tvarkyrna;
15.2. [gyvendinti Duomenu subjekto teises siose Taisyklese nustatyta tvarka.uztikrinti

asmens duomenu sauguma igyvendinant technines, organizacines ir fizines asmens duomenu
saugumo priemones;

15.3. tvarkyti duornenu tvarkymo veiklos irasus ir uztikrinti duomenu veiklos iras4
pakeitimu atsekamuma;

15.4. vertinti poveik] duornenu apsaugai;
15.5. konsultuotis su Valstybine duomenu apsaugos inspekcija;
15.6. skirti duomenu apsaugos pareiguna (jei tai yra reikalinga);
15.7. jeigu skiriamas duornenu apsaugos pareigiinas, uztikrinti, kad duornenu apsaugos

pareigiinas butu igaliotas atsakyti i duornenu subjektu prasymus ir skundus, tinkamai ir laiku
itraukiamas ivisu su asmens duomenu apsauga susijusiu klausimu nagrinejima;

15.8. pranesti apie duornenu saugumo pazeidirna.
16. Duornenu valdytojas atlieka sias funkcijas:
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16.1. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines asmens duornenu
tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam asmens duornenu saugumo
uztikrinimui:

16.2. teikia metodine pagalba darbuotojams ir duomenu tvarkytojams asmens duomenu
tvarkymo tikslais;

16.3. organizuoja darbuotoju mokymus asmens duornenu teisines apsaugos klausimais;
16.4. organizuoja duomenu tvarkyrna;
16.5. vykdo kitas funkcijas, reikalingas Duomenu valdytojo teisems ir pareigoms

igyvendinti.
16.6. Jeigu duomenu tvarkymo veiksmams pasitelkiamas ir [galiojamas duomenu

tvarkytojas, j is turi teises ir pareigas bei vykdo funkcijas, numatytas duornenu tvarkymo sutartyje.
Su Duornenu tvarkytoju Duomenu valdytojas sudaro rasytine sutart] del asmens duomenu
tvarkymo, kurioje numatoma, kokius duomenu tvarkymo veiksmus privalo atlikti Duomenu
tvarkytojas. Duornenu valdytojas privalo parinkti toki Duomenu tvarkytoja, kuris garantuotu
reikiamas technines, organizacines ir fizines duornenu apsaugos priemones ir uztikrintu, kad tokiu
priernoniu butu laikomasi.

17. Jei pasitelkiamas duomenu tvarkytojas, jis turi sias teises:
17.1. teikti duomenu valdytojui pasiulymus del duomenu tvarkymo techniniu ir

programiniu priemoniu gerinimo;
17.2. tvarkyti asmens duomenis, kiek tam yra igaliotas duornenu valdytojo.
18. Jei pasitelkiamas duornenu tvarkytojas, jis turi sias pareigas:
18.1. igyvendinti tinkamas organizacines, technines ir fizines duomenu saugumo

priemones, skirtas asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo apsaugoti;

18.2. supazindinti naujai priimtus savo darbuotojus su siomis Taisyklemis;
18.3. uztikrinti, kad prieiga prie asmens duomenu butq suteikta tik Taisyklese nustatyta

tvarka [galiotierns asmenims;
18.4. uztikrinti, kad as mens duomenys butu saugomi Taisyklese nustatytais terminais;
18.5. uztikrinti, kad asmens duomenys butu tvarkomi vadovaujantis Taisyklemis,

Reglamentu, ADT AI ir kitais asmens duornenu apsauga reglamentuojanciais teises aktais;
18.6. saugoti asmens duornenu paslapt], neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos

ir nesudaryti salygu jokiomis priemonemis su ja susipazinti nei vienam asmeniui, kuris nera
[galiotas naudotis sia informacija, tiek istaigoje, tiek uz jos ribu;

18.7. tvarkyti duornenu tvarkymo veiklos [rasus ir uztikrinti duomenu veiklos irasq
pakeitimu atsekarnuma;

18.8. padeti duornenu valdytojui uztikrinti jam numatytas prievoles;
18.9. skirti duomenu apsaugos pareiguna (jei tai yra reikalinga);
18.10. pranesti duornenu valdytojui apie duomenu saugumo pazeidima;
18.11. laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokia su Duomenu

subjekto duomenimis, susijusia informacija, su kuria susipazino atlikdami duomenu tvarkymo
veiksmus.

18.12. Del tvarkornu Duomenu valdytojo duornenq konsultuotis su paskirtu Duornenu
valdytojo duomenu apsaugos pareigiinu ar kitu atsakingu asmeniu;

19. Jei pasitelkiamas duornenu tvarkytojas, jis atlieka sias funkcijas:
19.1. igyvendina asmens duornenu saugumo priemones;
19.2. tvarko asmens duomenis pagal Duornenu valdytojo nurodymus.
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IV. DUOMENlJ SUBJEKTO TEISES

20. Duomenu subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenu valdytojo veikloje, turi
sias teises:

20.1. zinoti (buti informuotas) apie savo duornenu tvarkyma (teise zinoti);
20.2. susipazinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teise susipazinti);
20.3. reikalauti istaisyti arba, atsizvelgiant iasmens duomenu tvarkymo tikslus, papiJdyti

asmens neissamius asmens duomenis (teise istaisyti);
2004. savo duomenis sunaikinti arb a sustabdyti savo duornenu tvarkymo veiksmus

(isskyrus saugojirna) (teise sunaikinti ir teise "buti pamirstarn");
20.5. turi teise reikalauti, kad asmens Duornenu valdytojas apribotu asmens duomenu

tvarkyma esant vienai is teisetu priezasciu (teise apriboti);
20.6. teise i duornenu perkelima (teise perkelti);
20.7. nesutikti, kad butu tvarkomi as mens duomenys, kai sie duomenys tvarkomi ar

ketinami tvarkyti tiesiogines rinkodaros tikslais, iskaitant profiliavima, kiek jis susijes su tokia
tiesiogine rinkodara;

20.8. pateikti skunda Lietuvos Respublikos Valstybinei duornenu apsaugos inspekcijai.
21. Informacija apie Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas", atliekama duomenu

subjekto asmens duomenu tvarkyrna pateikiama viesai Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas",
privatumo politikoje, siose Taisyklese, Mokiniu asmens duornenu tvarkymo taisyklese.

22. Duomenu valdytojas esant duornenu subjekto prasyrnui igyvendinti teise
susipazinti su savo asmens duomenimis pagal Reglamento 16 straipsn], turi pateikti:

22.1. inforrnacija, ar duomenu subjekto asmens duomenys tvarkomi ar ne;
22.2. jeigu duornenu subjekto asmens duomenys tvarkomi, su asmens duomenu

tvarkymu susijusia inforrnacija, numatyta Reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalyse;
22.3. tvarkornu asmens duomenu kopija,
23. Duomenu subjektas, vadovaudamasis Reglamento 16 straipsniu, turi teise

reikalauti, kad bet kokie jo tvarkomi netikslus asmens duomenys biltu istaisyti, 0 neissamus papiJdyti.
24. Siekiant isitikinti, kad tvarkomi duornenu subjekto asmens duomenys yra netikslus

ar neissamus, Duomenu valdytojas gali duornenu subjekto paprasyti pateikti tai patvirtinancius
[rodymus.

25. Jeigu duomenu subjekto asmens duomenys (istaisyti pagal duomenu subjekto
prasyrna) buvo perduoti duornenu gavejarns, Duornenu valdytojas siuos duornenu gavejus apie tai
informuoja, nebent tai biitu nejmanorna ar pareikalautu neproporcingu pastangu, Duomenu subjektas
turi teise prasyti, kad jam butu pateikta informacija apie tokius duornenu gavejus,

26. Duomenu subjekto teise istrinti jo asmens duomenis ("teise buti pamirstam")
igyvendinarna Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais tik del si4 asmens duornenu, tvarkornu
zemiau nurodytu tikslu:

26.1. bendruomenes ir visuomenes informavimo apie [staigos veikla ir
bendruomenes nariu pasiekimus tikslas - kai Duomenu subjektas pageidauja, kad [staiga
nebetvarkytu ir istrintu informacija apie jo kurybinius darbus ar pasiekimus. Tokiu istrynimu [staiga
nepazeistu nei kokio nors istatymo reikalavimo, nei nukentetu jos veikla.

27. Duornenu subjekto teise reikalauti istrinti asmens duomenis ("teise buti
pamirstam") gali buti neigyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais.

28. Jeigu duornenu subjekto asmens duomenys (istrinti pagal duomenu subjekto
prasyma) buvo perduoti duornenu gavejams, Duomenu valdytojas siuos duornenu gavejus apie tai
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informuoja, nebent tai butu neimanorna ar pareikalautu neproporcingu pastangu. Duomenu subjektas
turi teise prasyti, kad jam butu pateikta informacija apie tokius duomenu gavejus.

29. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Duomenu valdytojas privalo
[gyvendinti duornenu subjekto teise apriboti jo asmens duornenu tvarkyrna.

30. Asmens duomenys, kuriu tvarkymas apribotas, yra saugomi, 0 pries tokio
apribojimo panaikinirna duornenu subjektas telefonu, tiesiogiai zodziu ar elektroniniu rysi4
priemonemis yra informuojamas.

31. Jeigu duornenu subjekto asmens duomenys (kuriu tvarkymas apribotas pagal
duomenu subjekto prasyrna) buvo perduoti duornenu gavejams, Duornenu valdytojas siuos duornenu
gavejus apie tai informuoja, nebent tai butu nejmanorna ar pareikalautu neproporcingu pastangu,
Duomenu subjektas turi teise prasyti, kad jam butu pateikta informacija apie tokius duomenu gavejus,

32. Duomenu subjekto teise i duomenu perkeliamuma, nurnatyta Reglamento 20
straipsnyje, Duornenu valdytojas [gyvendina tik del si4 asmens duornenu, gavusi Duomenu subjekto
prasyma perkelti jo duomenis kitam duornenu valdytojui ar paciam Duomenu subjektui.

33. Si teise gali buti igyvendinta tada, kai duomenys tvarkomi Duomenu subjekto
sutikimo pagrindu arba vykdant sutarti, kurios salis yra Duornenu subjektas, ir tik tada, kai duomenys
tvarkomi automatizuotomis priernonernis. Duornenu subjekto teise i duornenu perkeliamuma negali
daryti neigiamo poveikio kitu teisems ir laisvems.

34. Jeigu Duomenu subjektas pageidauja gauti ir/ar persiusti kitam duornenu valdytojui
savo asmens duomenis, kuriuos jis pats pateike Duornenu valdytojui, prasyrne Duomenu valdytojui
jis turi nurodyti, kokius jo asmens duomenis ir kokiam duornenu valdytojui pageidauja perkelti.

35. Jei tai techniskai [rnanorna, Duomenu valdytojas Duomenu subjektui ir/ar kitam
duomenu valdytojui prasyrna pateikusio Duomenu subjekto asmens duomenis susistemintu, jprastai
naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (duomenys gali buti pateikiami internetu arba [rasyti i
CD, DVD ar kita duornenu laikmena),

36. Pagal duornenu subjekto prasyrna perkelti jo asmens duomenys nera autornatiskai
istrinami, Jeigu duomenu subjektas to pageidauja, turi kreiptis i duomenu valdytoja del teises
reikalauti istrinti duomenis ("teises buti pamirstam") [gyvendinimo.

37. Duornenu subjektas, vadovaudamasis Reglamento 21 straipsniu, turi teise del su
juo konkreciu atveju susijusiu priezasciu bet kuriuo metu nesutikti, kad Duomenu valdytojas tvarkytu
jo asmens duomenis.

38. Apie duomenu subjekto teise nesutikti su as mens duomenu tvarkymu Duomenu
valdytojas informuoja viesai skelbiamoje Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" privatumo
politikoje, siose Taisyklese, Mokiniu asmens duornenu tvarkymo taisyklese.

39. Duornenu subjektui isreiskus nesutikirna su asmens duornenu tvarkymu, toks
tvarkymas atliekamas tik tuo atveju, jeigu motyvuotai nusprendziama, kad priezastys, del kuriu
atliekamas asmens duornenu tvarkymas, yra virsesnes uz duornenu subjekto interesus, teises ir
laisves, arbajeigu asmens duomenys yra reikalingi pareiksti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

V. PRASYMO JGYVENDINTI DUOMENV SUBJEKTO TEISES PATEIKIMAS

40. Duornenu subjektas del savo teisiu [gyvendinirno iDuornenu valdytoja gali kreiptis
rastu, valstybine kalba elektroniniu pastu adresu Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas", [teikiant
prasyma asmeniskai arba pastu adresu Laisves g. 15, Rokiskis.

41. Duornenu subjektas su savo prasymu Duornenu valdytojui taip pat pateikia asmens
tapatybe patvirtinant] dokumenta, To nepadarius, duornenu subjekto teises nera jgyvendinamos.
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Si nuostata netaikoma, jeigu duornenu subjektas kreipiasi del informavimo apie asmens duornenu
tvarkyrna pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. Duornenu subjektas savo prasyme turi nurodyti
pageidaujama bendravimo buda.

42. Prasyrnas [gyvendinti duornenu subjekto teises turi buti [skaitomas, asmens
pasirasytas, jame turi buti nurodyti duornenu subjekto vardas, pavarde, adresas ir kontaktiniai
duomenys rysiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakyma del duomenu subjekto teisiu
[gyvendinimo.

43. Savo teises duornenu subjektas gali igyvendinti pats arba per atstova.
44. Asmens atstovas prasyrne turi nurodyti savo varda, pavarde, adresa ir kontaktinius

duomenis rysiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakyma, taip pat
atstovaujamo asmens varda, pavarde, gimimo data, reikalingus duornenu subjekto identifikavimui,
bei pateikti atstovavima patvirtinant] dokurnenta ar jo kopija.

45. Esant abejoniu del duomenu subjekto tapatybes, duornenu valdytojas prase
papildomos informacijos, reikalingos ja isitikinti.

46. Visais klausimais, susijusiais su duornenu subjekto asmens duomenu tvarkymu ir
naudojimusi savo teisernis, duomenu subjektas turi teise kreiptis ir i duomenu apsaugos pareiguna
arba Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" direktoriu. Siekiant uztikrinti konfidencialuma,
kreipiantis i duomenu apsaugos pareiguna pastu, ant voko uzrasoma, kad korespondencija skirta
duornenu apsaugos pareigunui arba istaigos vadovui.

VI. PRASYMO IGYVENDINTI DUOMENlj SUBJEKTO TEISES
NAGRINEJIMAS

47. Gavus duomenu subjekto prasyrna, ne veliau kaip per viena menes] nuo prasymo
gavimo,jam pateikiama informacija apie tai, kokiu veiksmu buvo imtasi pagal gauta prasyma, Jeigu
bus veluojama pateikti inforrnacija, per nurodyta term ina duomenu subjektas informuojamas apie
tai, nurodant velavirno priezastis ir apie galirnybe pateikti skunda Valstybinei duornenu apsaugos
inspekcijai.

48. Jeigu prasymas pateiktas nesilaikant Siose Taisyklese nustatytos tvarkos ir
reikalavirnu, j is nenagrinejamas, ir nedelsiant, bet ne veliau kaip per 10 darbo dienu duornenu
subjektas apie tai informuojamas nurodant priezastis.

49. Jeigu prasyrno nagrinejimo metu nustatoma, jog duornenu subjekto teises yra
apribotos Reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatytais pagrindais, duornenu subjektas apie tai
informuojamas.

50. Informacija pagal duomenu subjekto prasyrna del jo teisiu [gyvendinimo
pateikiama valstybine kalba.

51. Visi veiksmai pagal duornenu subjekto prasymus [gyvendinti duomenu subjekto
teises atliekami ir informacija teikiama nemokamai.

52. Duomenu valdytojas igyvendindamas duornenu subjekto teises, uztikrina, kad
nebutu pazeista kitu asmenu teise i privataus gyvenimo nelieciamurna,

VII. ASMENS DUOMENlj KONFIDENCIALUMAS

53. Darbuotojai, kurie tvarko mokiniu duomenis, turi laikytis konfidencialumo
principo ir laikyti paslaptyje bet kokia su mokinio asmens duomenimis susijusia inforrnacija, su
kuria jie susipazino vykdydami pareigas. Si pareiga islieka galioti perejus dirbti i kitas pareigas ar
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pasibaigus darbo ar sutartirnams santykiams. Sis reikalavimas igyvendinamas darbuotojams
pasirasant konfidencialumo [sipareigoj irna.

54. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir Duornenu subjekto asmens duomenys
gali buti suteikti teismui, prokuraturai, ikiteisminio tyrimo [staigorns bei kitoms institucijoms,
kurioms teisin] pagrinda reikalauti pateikti asmens duomenis suteikia Lietuvos Respublikos
[statymai.

55. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kite neteiseto tvarkymo [gyvendinamos technines, fizines ir
organizacines asmens duornenu saugumo priernones. Kokios konkrecios technines, fizines ir
organizacines asmens duornenu saugumo priernones yra taikomos mokiniu asmens duomenu
apsaugojimui, nurodyta ir aprasyta Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" Asmens duomenu
tvarkymo taisyklese,

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOST ATOS

56. Darbuotojai, kurie yra [galioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas
juos suzino, privalo laikytis siq Taisykliu, kitu Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" vidiniu
dokurnentu nuostatu, reglamentuojanciu asmens duomenu tvarkyma, konfidencialumo ir saugumo
reikalavirnu, Reglamento, ADT A] ir kitu teises aktu reikalavimu. Darbuotojai pazeide auksciau
nurodytu teises aktu reikalavimus atsako teises aktu nustatyta tvarka.

57. Patvirtinus Taisykles, darbuotojai su jomis supazindinami pasirasytinai, Priemus
nauja darbuotoja, jis su Taisyklernis privalo buti supazindintas pirrnaja jo darbo diena. UZ
supazindinima su Taisyklemis atsakingas Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas" direktorius arba
jo [galiotas asmuo.

58. UZ Taisykliu nuostatu laikymosi prieziura ir jose reglamentuotu nuostatu vykdymo
kontrole atsakingas duornenu apsaugos pareigunas ar kitas Rokiskio lopselio-darzelio "Nykstukas"
direktoriaus [sakyrnu paskirtas atsakingas asmuo, ivertines Taisykliu taikymo praktika, esant
poreikiui, inicijuoja Taisykliu atnaujinirna.
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