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PAZEIDIMO APTIKIMO IIt PASALINIMO I}IiNI)ROJO POBT]DZIO'fAISYKLES
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

paialinimo bendrojo pobtdZio taisykles (toliau Taisyklds)
reglamentuoja asmens duomenq saugojimo principus, nustato asmens duomenri saugumo galimus
paieidmus, rizikas, reakcijos laik4 bei priemones, kuriq privalo imtis tai identifikavgs asmuo.
2. Su Taisyklemis yra supaZindinami visi Bendroves darbuotojai.

1. Sios Pazeidimo aptikimo

ir

3. Taisykldse vartojamos s4vokos:

3.1. Atsakingas asmuo

fizinis arjuridinis asmuo, Bendroves paskirtas tvark),ti asmens duomenis;
3.2. Asmens duomenys - vardas, pavarde, asmens kodas, gyvenamoji vieta, gyvenimo biidas,
Seimine padetis, gyvenamoji aplinka, santykiai su kitais zmonemis, individo paZiuros, isitikinimai,
lprodiai, jo fizine bei psichine blkle, sveikata, garb6, orumas, l1-tinis, dvasinis, religinis gyvenimas,
p vatus susiralinejimas, pokalbiai, privati uZraiuose ar elektronindse laikmenose saugoma informacija.
3.3. Bendrov6 - UAB ,,Naujasis turgus", imones kodas 140842886, PVM kodas LT408428811,

pag

-

ndines buveines adresas Taikos pr. 80, Klaipdda.

3.4. Asmens duomenrl apsaugos

paieidimas

bet koks veiksnas, sitLracija, informacija, i5 kurios
gali asmuo identifikuoti, jog saugomiems asmens duomenims i5kilo realus pavojus, t.y. uZfiksuotas
isilauZimas, vagyste, kibernetines atakos ar kiti panaSfls veiksmai, kuriq deka, saugomi duomenys i3
Bendroves yra nutekinami.

3.5. Taisyklese vafiojamos s4vokos tud btti suprantamos taip, kaip yra apibr62tos 2016 m.
bal?tr],diio 2'1 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomenq
apsaugos reglamente, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomentl teisines apsaugos istatyme
(toliau ADTAD ir kituose asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiuose teises aktuose.

II SKYRIUS
ASMENS DUOMENV TVARKYMO PRINCIPAI
4. Bendrove, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi 5iais principais:
4.1. Asmens duomenis Bendrove tvarko tik teisetiems tikslams pasiekti;
4.2. Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4ziningai ir teisetai, laikantis teises aktq reikalavimq;
4.3. Bendrove asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duomenys bDtq tikslus ir esant jtl
pasikeitimui nuolat atnauj inami;
4.4. Bendrovd atlieka asmens duomenq tvarkym4 tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga asmens
duomenll tvarkymo tikslams pasiekti;
4.5. Asmens duomenys saugomi tokia foma, kad duomenq subjektq tapatyb9 b[tr+ galima nustat]4i
ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq sie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

III

SKYRIUS
ASMENS DUOMENV SAUGUMO UZTIKRINIMO PRIEMONES

5. Prieigos teisds prie asmens duomenq

ir

igaliojimai tvark),ti asmens duomenis suteikiami,

naikinami ir keidiami Bendroves vadovo isakymu.
6. Bendrove, saugodama asmens duomenis, igyvendina ir uZtikrina tinkamas organizacines ir
technines pdemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteiseto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.
7. Bendrove uZtikina tinkamq dokumentq bei duomenq rinkmenq saugojimq, imasi priemoniq, kad
butq uzkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens duomenq sturaikinimui, pakeitimui, atskleidimui,
taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui. Dokumentq kopijos, kuriose nurodomi asmens
duomenys, turi bilti sunaikintos taip, kad Siq dokumentq neb[tq galima atkurti ir atpazintijt] turinio.
8. Bendroveje su asmens duomenimis turi teisg susipazinti tik tie asmenys, kurie buvo lgalioti
susipazinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra bitina Siame aprase numatytiems tikslams
pasiekti.
9. Bendrove uztikina patalprl, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumq, tinkam4 technines
irangos iiddstymq ir periiurq, prieBgaisrines saugos taisykliq laikymqsi, tinkam4 tirllo valdym4,
informaciniq sistemq prieZiilr4 bei kitq techniniq priemoniq, biitiml asmens duomenq apsaugai uZtikrinti,
igyvendinimq.
10. Bendrove imasi priemoniq, kad biitrl uzkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisetam asmens
duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugodamajai patiketus dokumentus bei duomenq dnkmenas tinkamai ir saugiai.

IV SKYRIUS
ASMENU VEIKSMAI, ITARUS, JOG YRA AR GALEJO BfTTI PAZEISTAS ASMENS
DUOMENU SAUGUMAS
idiegtll saugumo priemoniq patikimumu, jis
turi kreiptis i tiesiogini savo vadovq! kad butrl ivertintos turimos saugumo priemonds ir, jei reikia,
inicijuotas papildomrl priemoniq isigijimas ir idiegimas.
12. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu bidu tvarko asmens duomenis arba i3
kuriq kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja
pagal atitinkamas taisykles sukulus slaptazodzius. Slaptazodziai yra keidiami periodiskai, ne rediau kaip
kart4 per tris menesius, taip pat susida us tam tikoms aplinkybems (pvz., pasikeitus darbuotojui, iskilus
isilauZimo grdsmei, kilus itarimui, kad slaptazodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims ir pan.), asmuo
privalo apie tai pranesti Bendroves ahakingiems asmenims, o pats, jei imanoma, imtis visq saugumo
11. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja

priemoniLl. t.y. pakeiqti slaptazodi. apriboti prieigq ir pan.
13. Darbuotojas, dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Zinoti tik savo slaptaZodi. Darbuotojas
slaptaiodi uZklijuotame voke perduoda Bendroves vadovui. Slaptazodziai saugomi seife ar kitoje saugioje

vietoje ir naudojami tik b[tinu atveju. PaaiSkejus, jog kaZkas slaptaZodi suZinojo, kaZkur duomenys
galimai nutekejo, kaZkas isilauZe ar be asmens nurodymo pakeite slaptazodi, nedelsiant privalu pranesti
Bendroves vadovui.
14. Fiziniai veiksmai, kuriuos pastebejus, asmuo privalo prane5ti Bendroves vadovui:

14.1. Pastebejus, kad tr[ksta, ar dingo dokumentai

ku

uose ym uzfiksuoti asmens duomenys (darbo

sutartys, asmens kofieles, medicinines kofieles, sutaxtys su fiziniais asmenimis, archyvo bylos ir kt.
dokumentai, kuriuos yra uZfiksuoti ir saugomi asmens duomenys).
15. Nustadius asmens duomenq saugumo pa:eidimus, Bendrove imasi neatideliotinq p emoniq
uikertant keli4 neteisetam asmels duomenq tvarkymui, t.y. pagal paZeidimo sudetingum4, arba tvarkosi
Bendrov6s viduje, arba apie paieidim4 pranesa Asmens duomenq inspekcijai, asmenims, ku q duomenys
galimai nutekejo, ar jiems gali btti padaq4a Zala.
16. Sir.] Taisyklirl nesilaikymas, atsiZvelgiant j paZeidimo sunkumq, gali b[ti laikomas darbo
drausmes paZeidimu, uZ kud darbuotojams gali b[ti taikoma atsakomybe, numat]ta Lietuvos Respublikos
darbo kodekse bei prilyginama Siurk3diam darbo drausmes paieidimui.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Sios Taisykles perZiiirimos

ir atnaujinamos ne rediau kaip kart4 per metus arba pasikeitus teises

aktams, kude reglamentuoja asmens duomenrl tvarkym4.

ir kiti atsakingi asmenys su Siomis Taisyklemis yra supaZindinami pasiraiytinai ir
privalo laikytis jose nustatytr.l lpareigojimq bei atlikdami savo darbo funkcijas vadovautis Taisyklase
nustatltais pdncipais ir darbo specifika.
18. Darbuotojai

tu

teisg i5 dalies arba visi3kai pakeisti Sias Taisykles. Su pakeitimais darbuotojai
kiti atsakingi asmenys yra supazindinami pasimsytinai arba elektroninemis priemonemis.
19. Bendrove

ir

20. Sios Taisyklds saugomos UAB ,,Naujasis turgus", imones kodas 140842886, PVM kodas
LT408428811, pagrindines buveines adresas Taikos pr. 80, Klaipeda. Bendroves tinklalapyje
www.nauj asiturgus.lt

