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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

L Palangos lopielio-darZelio ..Zilvinas" (toliau - Mokykla) duomenrl tvarkymo
veiklos iraSq tvarkymo apraias (toliau - ApraSas) parengtas atsiZvelgiant i 2016 m, balandZio 27 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 20161679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinama Direktyva
95/46/EB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas) (toliau - BDAR) nustatytq pareigE tvarkyti
veiklos iraSus,

2. Apra5e vartojamos sEvokos:
2.1. asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmen!, kurio tapatybd

nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma
pagal identifikatorig, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numerl, buvimo vietos
duomenis ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines,
fiziologines, genetines, psichines, ekonominds, kultlrines ar socialines tapatybes poZymius;

' 2.2. duornenq valdytoias - fizinis ar juridinis asmuo, valdZios institucija, agentura ar

kita istaiga, kuris vienas ar drar.rge su kitais nustato duomen"q tvarkymo tikslus ir priemones;
2.3. duornenq tvarkymas - bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas:

rinkimas, uZra5ymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas
(papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, login6s ir (arba) aritmetines
operacijos, paieSka, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmq rinkinys.

2.4. ypatingi asrnens duornenys (pagal Reglament? (ES) 2016/679 - specialiq
kategoriiq asmens duornenys) - duomenys, susijg su fizinio asmens rasine ar etnine kilme,
politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesindse s4jungose, sveikata,
lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistum4, genetiniai ir biometriniai duomenys.

II SKYRIUS
DUOMENV TVARKYMO VEIKLOS IRASAI

3. Mokykloje yra tvarkomi duomenq tvarkymo veiklos iraSai pagal Siame

patvirtint4 formE (ApraSo priedas). Mokykloie vykdoma asmens duomenq tvarkymo veikla
tiksliai atitikti duomenq tvarkymo veiklos iraSuose apraiytA veiklq.

4. Mokykloje yra tvarkorni tik tie asmens dr,romenys ir tik tuo tikslu bei tuo
pagrindu, kurie nurodyti duomenq tvarkymo veiklos iraSuose.

5. Duomenq tvarkymo veiklos ira5ai tvarkomi raitu.
6. Duomenq tvarkymo veiklos lraSus veda duomenq valdytoias,
7. Darbuotojai nedelsiant informuoja duomenq apsaugos pareigunE, jeigu Mokyklos

duomenq tvarkymo veiklos ira5ai neatitinka Mokyklos realaus poreikio d6l asmens duomenq
tvarkymo, pateikdami duomenq tvarkymo veiklos iraSq uZpildytE form4 (ApraKo priedas).

8. Duomenq tvarkymo veiklos iraSai turi buti teisingi, aktualus ir i5samus, atspindeti
reali4 Mokyklos duomenq tvarkymo veiklE.

9. Duomenq tvarkymo veiklos i5raiai, gavus pra5ym4, pateikiami Valstybinei
duomenq apsaugos inspekcijai jos pra5yme nurodytais terminais.
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10' Mokykloie periodi5kai, ne rediau kaip vienq kart4 per. merus, tikrinama, ar
veikla atitinka duomenq tvhrkymo veiklos iralus.
s pareigunas. Patikros rezultatai yra iforrninami

ma asmens duomenq tvarkymo veikla atitinka
rkumai, jeigu tokie nusratyti, bei rekomendaciios,

kaip nustatytus trukumus i5taisyti. Patikros i5vados pateikiamos Mokyklos direktoriui.
11' Duomenrl apsaugos pareigunas atlieka nuolatines patikras Mokykloje, ar

Mokyklole vykdoma u.-"n, d"o-""q tvarkyLo veikla atitinka duomenq tvarkymo veiklos iralus.Patikrq metu gali buti tikrinama tik konkreti duomenr2 tvarkymo operacila (veiksmas), konkredios
duomenq subjektq kon enrl
epizodas. Patikros riam ar t
vykdoma asmens d enU klos
trukumai, ieigu tokie nustatyti. Patikros protokolas yra teikiamas Mokyklos direktoriui. patikros
metu nustaiius trukumus, nedelsiant imamasi priemoniq jiems iitaisyti.
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(Duomenr2 valdytojo duomenq tvarkymo veiklos ira5q forma)

uornenq valdytoias:

Telefono numeris Elektroninio paSto adresas Kitos ry5iq priemones

Duornenq apsaugos pareigflnas :

Telefono numeris lElektroninio pa5to adresas Kitos ry5iq priemones
Duomenq subiektq kategoriiq apra5ymas (pvz., esant kelioms duomenq subjektq grupems,
atskirai nurodomi kiekvienos duomenq sublektq grupes tvarkomi asmens duomenys (iskaitant ir
specialiq kategoriiq asmens duomenis), jeigu tvarkomi duomenys yra skirtingi
Asrnens duornenq kategoriiq apra5yrnas (pvz., vardas, pavarde, gimimo data, adresas, vaizdo
duomenys, priskaiiiuotas darbo uZmokestis, duomenys apie sveikat4 ir t. t.)

rnens duornenq gaveiq kategoriios (prt., valstybes ir savivaldybiq institucijos ir !staigos
bei kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisg gautiteises aktr2 nustatytoms funkcijoms r,rykdyti

duomenis, ir t. t.)
Asrnens duornenq perdavirnri i tr*ii+

Nurnatorni asrnens duornenq r*goyi@

I dalyje) apra5yrnas

Technines saugumo priemones: Organizacines saugumo priemones:

Kita inforrnaciia

Duomen2 iuedirno, heitimo dota


