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KAUNO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Mokinių asmens duomenų tvarkymo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro mokinių asmens 

duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos reikalavimus, tvarkymo tikslus ir apimtį, mokinių ir jų tėvų 

(vaiko tėvų pareigų turėtojų) teises ir reguliuoja kitus klausimus, susijusius su mokinių asmens 

duomenų tvarkymu.  

2. Mokinių asmens duomenų tvarkymas atliekamas ir vaizdo duomenys tvarkomi 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), 

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) (toliau – Reglamentas) ir jo įgyvendinamaisiais teisės 

aktais.  

3. Šių Taisyklių reikalavimai privalomi visiems Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centro darbuotojams (toliau - Darbuotojai), kurie tvarko Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 

centre esančius asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino.  

4. Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens duomenų tvarkymo atveju, šios 

Taisyklės taikomos kartu su Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Asmens duomenų 

tvarkymo taisyklėmis. 

5. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos: 

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

arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); 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 identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis 

ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 

psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

5.2. Duomenų valdytojas – Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, juridinio 

asmens kodas: 295093070, adresas: Sandėlių g. 7, 45223 Kaunas, elektroninio pašto adresas: 

info@ksjmc.lt (toliau - Duomenų valdytojas); 

5.3. Duomenų tvarkytojas – juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, 

kuri Duomenų valdytojo vardu diegia ir prižiūri Vaizdo stebėjimo sistemą, atlieka kitas funkcijas, 

numatytas šiose Taisyklėse (jei tvarkytojas yra pasitelktas); 

5.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklėse 

nurodytais tikslais;  

5.5. Darbuotojai – Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis; 

5.6. Sutikimas – savanoriškas Duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens 

duomenis jam žinomu tikslu. 

6. 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. 

7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir Reglamente vartojamas sąvokas.  

mailto:info@ksjmc.lt
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II SKYRIUS 

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Mokinių asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis šiais principais: 

8.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau negali būti tvarkomi 

tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis; 

8.2. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

8.3. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat 

atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas 

jų tvarkymą; 

8.4. asmens duomenys turi būti tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; 

8.5. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, 

nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys; 

8.6. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima 

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;  

8.7. asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines, fizines 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); 

8.8. asmens duomenys tvarkomi pagal Reglamento, ADTAĮ ir kituose atitinkamą veiklą 

reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo 

reikalavimus. 

9. Mokinių asmens duomenys Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre tvarkomi šiais 

tikslais:  

9.1. mokymo sutarčių apskaitos tikslu - Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) 

asmens duomenys: mokinių vardai, pavardės, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta, 

telefono numeris, jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, telefonų 

numeriai; 

9.2. mokinių asmens bylų tvarkymo tikslu - Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) 

asmens duomenys: mokinių vardai, pavardės, asmens kodas, gimimo data, amžius, asmens tapatybės 

kortelės (paso) numeris, gimimo liudijimas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas, jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, telefonų numeriai; 

9.3. elektroninio dienyno pildymo tikslu - Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) 

asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, mokslo metai, įvertinimai, asmens 

bylos numeris, duomenys apie sveikatą, tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) vardai, pavardės, 

gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresai, telefono numeriai; 

9.4. įvairių pažymų (pvz., apie mokinio dalyvavimą įvairiuose renginiuose, konkursuose, 

būrelio lankymą ir pan.) išdavimo tikslu - Mokinių asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, klasė, renginio pavadinimas; 

9.5. mokinio pažymėjimų išdavimo tikslu - Mokinių asmens duomenys: mokinio vardas, 

pavardė, gimimo data, klasė, pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, 

galiojimo laikas, nuotrauka; 

9.6. elektroninio moksleivio pažymėjimo kortelės (EMP) išdavimo tikslu - Mokinių asmens 

duomenys: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, nuotrauka; 

9.7. mokinio krepšelio paskaičiavimo tikslu - Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, 

asmens kodas, lytis, gimimo data, mokymosi švietimo įstaigoje pradžios ir pabaigos duomenys, 

duomenys apie mokslą, mokinio bylos numeris; 

9.8. mokinių registro pildymo tikslu - Mokinių asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens 

kodas, pilietybė, deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, gimtoji kalba(-os), mokymosi 

švietimo įstaigoje pradžios ir pabaigos duomenys, duomenys apie mokslą, duomenys apie nemokamą 

maitinamą, specialiuosius ugdymosi poreikius, duomenys apie sveikatą, mokinio asmens bylos 
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numeris, mokymosi sutartis, lankomi neformaliojo vaikų švietimo būreliai, duomenys apie šeimą, 

mokyklos duomenys apie mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje;  

9.9. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - Mokinių asmens 

duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai, tėvų 

darbovietės duomenys, specialieji mokinio poreikiai; svarbūs dokumentai, susiję su mokinio elgesio, 

mokymosi problemomis; spec. poreikiai;  

9.10. neformaliojo švietimo organizavimo tikslu - Mokinių asmens duomenys: mokinio 

vardas, pavardė, klasė, mokslo metai; 

9.11. nemokamo maitinimo organizavimo tikslu - Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų 

turėtojų) asmens duomenys: mokinio vardas, pavardė, gimimo data, klasė, tėvų (vaiko tėvų pareigų 

turėtojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonai, el. paštas; 

9.12. mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tikslu - Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų 

pareigų turėtojų) asmens duomenys: vardas, pavardė, klasė, gimimo data, tėvų (vaiko tėvų pareigų 

turėtojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonai; 

9.13. nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tikslu - Mokinių asmens duomenys: 

vardas, pavardė, klasė, mokomoji kalba, lytis, mokymo programa; 

9.14. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tikslu - Mokinių 

asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, klasė, mokomoji kalba, lytis, mokymo programa, 

įvertinimai; 

9.15. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tikslu - Mokinių asmens duomenys: 

vardas, pavardė, asmens kodas, klasė, mokomoji kalba, mokymo programa, įvertinimai; 

9.16. vidaus administravimo tikslu - Mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) asmens 

duomenys: mokinio vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono numeris, gimimo data, klasė, 

lytis, nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, pilietybė, gimtoji kalba, programos kurso kartojimas, 

sveikatos duomenys (fizinio ugdymo grupė, duomenys apie regėjimą, duomenys dėl galimos 

alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo ir kt., rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai 

ir rekomendacijos), delinkventinio elgesio medžiaga, mokinio tėvų vardai, pavardės, asmens kodai, 

elektroniniai paštai, telefono numeriai, gyvenamosios vietos adresai, darbovietės pavadinimai, 

užimamos pareigos, gimimo datos. 

10. Mokinių asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo 

tikslai. 

11. Jeigu asmens duomenys renkami ir tvarkomi sutikimo pagrindu, mokiniai, kurių amžius 

daugiau kaip 16 metų, ir mokinių, kurių amžius mažiau kaip 16 metų, tėvai sutikimą dėl asmens 

duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai prašymo priimti mokytis formoje (1 priedas, 2 priedas).  

12. Visi mokinio ar jo tėvų duoti sutikimai saugomi mokinio asmens byloje. 

13. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo asmens 

duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų 

tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas 

prieš jam duodant sutikimą. 

14. Mokinių asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų 

vykdymui: klasių kuratoriai, dalyko mokytojai, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 

psichologas, neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklos administracija, raštinės vedėja, direktoriaus 

pavaduotojas ūkio reikalams. Šie darbuotojai duomenis tvarko šių Taisyklių 9.1. – 9.16. punktų 

apimtimi nustatytu tikslu. 
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III SKYRIUS 

DUOMENŲ VALDYTOJO IR TVARKYTOJO FUNKCIJOS, TEISĖS IR PAREIGOS 

 

15. Duomenų valdytojas yra Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, juridinio 

asmens kodas 295093070, adresas Sandėlių g. 7, 45223 Kaunas, turi šias teises:  

15.1. paskirti už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį; 

15.2. spręsti dėl tvarkomų asmens duomenų teikimo; 

15.3. tvarkyti Mokinių duomenis; 

16. Duomenų valdytojas turi šias pareigas: 

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

reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą; 

16.2. įgyvendinti Duomenų subjekto teises šiose Taisyklėse nustatyta tvarka;užtikrinti 

asmens duomenų saugumą įgyvendinant technines, organizacines ir fizines asmens duomenų 

saugumo priemones; 

16.3. tvarkyti Mokinių duomenų tvarkymo veiklos įrašus ir užtikrinti duomenų veiklos įrašų 

pakeitimų atsekamumą; 

16.4. organizuoti darbuotojų, atsakingų mokinių už asmens duomenų tvarkymą, mokymą ir 

kvalifikacijos tobulinimą asmens duomenų teisinės apsaugos srityje; 

16.5. konsultuotis su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija; 

16.6. pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą. 

 

IV SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS TVARKYTI JŲ ASMENS DUOMENIS 

 

17. Asmens duomenų subjektai, t. y. mokiniai, kurių amžius daugiau kaip 16 metų (toliau 

mokinys), mokinių tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojas), kurių vaikų, besimokančių Centre, amžius iki 

16 metų (toliau – tėvai), sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai, patvirtindami, 

jog sutinka, kad jų asmens duomenys Centre būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. 

18. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo asmens 

duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų 

tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas 

prieš jam duodant sutikimą. 

 

IV SKYRIUS 

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 

19. Direktoriaus įsakymu paskirtas Centro darbuotojas užtikrina, kad duomenų subjekto 

teisės būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama 

aiškiai, suprantamai bei priimtina forma. 

20. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias 

teises: 

20.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti); 

20.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); 

20.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti 

neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); 

20.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus 

saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); 

20.5. turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų 

tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti); 

20.6. teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); 
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20.7. nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami 

tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine 

rinkodara; 

21. Duomenų subjekto pareigos: 

21.1. duomenų subjektas dėl savo teisių įgyvendinimo į gali kreiptis raštu elektroniniu paštu 

adresu info@ksjmc.lt, įteikiant prašymą asmeniškai arba paštu adresu Sandėlių g. 7, 45223 Kaunas.  

21.2. duomenų subjektas su savo prašymu taip pat pateikia asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. To nepadarius, duomenų subjekto teisės nėra įgyvendinamos.  

22. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, 

jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys ryšiui 

palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.  

23. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius 

duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo 

asmens vardą, pavardę, gimimo datą, reikalingus duomenų subjekto identifikavimui, bei pateikti 

atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. 

24. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų valdytojas prašo papildomos 

informacijos, reikalingos ja įsitikinti. 

25. Siekiant įsitikinti, kad tvarkomi duomenų subjekto asmens duomenys yra netikslūs ar 

neišsamūs, Duomenų valdytojas gali duomenų subjekto paprašyti pateikti tai patvirtinančių įrodymų. 

26. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištaisyti pagal duomenų subjekto prašymą) 

buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, 

nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę 

prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus. 

27. Duomenų subjekto teisė ištrinti jo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) 

įgyvendinama Reglamento 17 straipsnyje numatytais atvejais tik dėl šių asmens duomenų, tvarkomų 

žemiau nurodytais tikslais: 

27.1. Jei duomenų subjektui (mokiniui), vaiko tėvams kyla klausimų dėl jų asmens duomenų 

tvarkymo, jie turi teisę kreiptis į Centro administraciją ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą bei rašytinį prašymą, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie duomenų subjektų 

asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami; 

27.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo vaiko duomenis arba sustabdyti asmens duomenų 

tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ ir (arba) Reglamento (ES) 2016/679 

nuostatų. 

28.  Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas, mokinio tėvų (vaiko tėvų pareigų 

turėtojų) prašymu (rašytine, žodine formomis) parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne 

vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie 

duomenys turi būti pateikiami raštu. 

28.1. Mokinio tėvai (vaiko tėvų pareigų turėtojai) turi teisę nesutikti (rašytine, žodine 

formomis), kad būtų tvarkomi neprivalomi duomenys.  

29. Duomenų subjekto teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) gali 

būti neįgyvendinta Reglamento 17 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais. 

29.1. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys (ištrinti pagal duomenų subjekto prašymą) 

buvo perduoti duomenų gavėjams, Duomenų valdytojas šiuos duomenų gavėjus apie tai informuoja, 

nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Duomenų subjektas turi teisę 

prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tokius duomenų gavėjus. 

29.2. Reglamento 18 straipsnio 1 dalyje numatytais atvejais Duomenų valdytojas privalo 

įgyvendinti duomenų subjekto teisę apriboti jo asmens duomenų tvarkymą. 

30. Jeigu prašymas pateiktas nesilaikant Šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos ir reikalavimų, 

jis nenagrinėjamas, ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, duomenų subjektas apie tai 

informuojamas nurodant priežastis. 

 

  



6 
 

V SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS 

31. Darbuotojai, kurie tvarko mokinių duomenis, turi laikytis konfidencialumo principo ir 

laikyti paslaptyje bet kokią su mokinio asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie 

susipažino vykdydami pareigas. Ši pareiga išlieka galioti perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus 

darbo ar sutartiniams santykiams. Šis reikalavimas įgyvendinamas darbuotojams pasirašant 

konfidencialumo įsipareigojimą.  

32. Atsakingas darbuotojas pasirašytinai supažindina duomenų subjektus su šiomis 

Taisyklėmis (mokinius, kurių amžius daugiau kaip 16 metų, mokinių, kurių amžius mažiau kaip 16 

metų, tėvus (vaiko tėvų pareigų turėtojas), kad duomenų subjektas sutinka, jog Centras tvarkytų jų 

asmens duomenis ir užtikrina šių Taisyklių įgyvendinimą. 

33.  Darbuotojai gali susipažinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenų rinkmenomis, 

su kuriais susipažinti ir juos tvarkyti jie buvo įgalioti.  

34.  Darbuotojai turi imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam 

mokinių asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam 

neteisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei 

vengiant nereikalingų kopijų darymo. Jei darbuotojas abejoja įdiegtų saugumo priemonių 

patikimumu, jis turi kreiptis į Centro direktorių, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės ir, 

jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas. 

35. Darbuotojai, kurie automatiniu būdu tvarko mokinių asmens duomenis arba iš kurių 

kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja 

Mokinių duomenų bazes ir el. dienyno pagal galiojančias taisykles sukurtus slaptažodžius. 

Slaptažodžiai keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o taip pat susidarius tam 

tikroms aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad 

slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas, dirbantis konkrečiu 

kompiuteriu, gali žinoti tik savo slaptažodį. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

36. Darbuotojai, kurie yra įgalioti tvarkyti asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos 

sužino, privalo laikytis šių Taisyklių, kitų Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro vidinių 

dokumentų nuostatų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą, konfidencialumo ir saugumo 

reikalavimų, Reglamento, ADTAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimų. Darbuotojai pažeidę aukščiau 

nurodytų teisės aktų reikalavimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

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

darbuotoją, jis su Taisyklėmis privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną. Už supažindinimą su 

Taisyklėmis atsakingas Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro direktorius arba jo įgaliotas 

asmuo. 

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

kontrolę atlieka direktoriaus įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, įvertinęs Taisyklių taikymo praktiką, 

esant poreikiui, inicijuoja Taisyklių atnaujinimą.  

 
____________________ 

 


