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1. Tikslas ir taikymo sritis
Šiame dokumente pateikiami VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro (toliau –
Įstaiga) taikomi privatumo principai ir nuostatos.
Privatumo politikoje pateikiama informacija apie duomenų valdytoją (-us), tvarkytoją (-us),
gavėją (-us), duomenų tvarkymo tikslus ir teisinius pagrindus, tvarkomų asmens duomenų
kategorijas, duomenų šaltinius, duomenų subjekto teises, duomenų perdavimą trečiosioms
šalims, duomenų apsaugos priemones, priežiūros institucijas, duomenų saugojimo
laikotarpius ar kriterijus, kuriais vadovaujantis nustatomas šis laikotarpis.
2. Terminai ir sąvokos
BDAR – EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m.
balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių
duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas).
ADR – asmens duomenų rinkinys.
Priežiūros institucija – viena arba kelios nepriklausomos valdžios institucijos, atsakingos už
BDAR reglamento taikymo stebėseną, siekiant apsaugoti fizinių asmenų pagrindines teises ir
laisves tvarkant duomenis ir sudaryti palankesnes sąlygas laisvam asmens duomenų
judėjimui Europos Sąjungoje.
Kiti šiame dokumente vartojami terminai ir sąvokos yra apibrėžtos standarte EN ISO/IEC
27000:2017 „Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo
sistemos. Apžvalga ir aiškinamasis žodynas.“
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3. Politika
Įstaiga įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Asmens
duomenų rinkinys (ADR) yra naudojamas tik konkretiems, aiškiems ir teisėtiems tikslams.
Asmens duomenys:





adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
tikslūs ir prireikus atnaujinami bei laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų
tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens
duomenys yra tvarkomi;
tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones
būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Įstaiga yra asmens duomenų valdytoja ir tvarkytoja.
Kontaktinė informacija: kodas 120091738, adresas Jeruzalės g. 53, Vilnius, LT-08420
Vilnius, el. paštas info@mokymas.eu.

3.1. Duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas
Įstaiga tvarko asmens duomenis šiais žemiau nurodytais tikslais:
ADR
Asmenys, davę sutikimą
tiesioginei rinkodarai

Duomenų tvarkymo
tikslas
Klientų aptarnavimas,
Paslaugų ar prekių
tiekimas

Teisinis pagrindas
Duomenų subjektas davė sutikimą,
kad jo asmens duomenys būtų
tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais
tikslais (6 str. 1 d. (a) punktas)

3.2. ADR dalyviai
Informacija apie asmens duomenų valdytojus, tvarkytojus, teikėjus ir gavėjus.
ADR

Duomenų
teikėjas

Duomenų
gavėjas

Vilniaus VšĮ Vilniaus Jeruzalės Nenurodyta
Asmenys, davę VšĮ
Jeruzalės
darbo darbo rinkos mokymo
sutikimą
rinkos
mokymo centras
tiesioginei
centras
rinkodarai

Nenurodyta

3.3.

Duomenų
valdytojas

Duomenų
tvarkytojas

ADR šaltiniai ir saugojimo terminai

Informacija apie asmens duomenų saugojimo terminus ir šaltinius, iš kurių duomenys yra
renkami.
ADR
Šaltinis
Duomenų saugojimo terminas
Asmenys, davę sutikimą Tiesiogiai iš duomenų 1 metai
subjekto
tiesioginei rinkodarai
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3.4. Asmens duomenų apsaugos priemonės
yra įdiegtos šios organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės,
užtikrinančios tinkamą asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo neteisėto
duomenų tvarkymo, atsitiktinio praradimo, sunaikinimo ar žalos:
Įmonėje

Kontrolės priemonės
Kontrolės priemonė
Naudotojų prieigos teisių suteikimo ir valdymo

Taip/Ne
Taip

Naudotojų atsakomybės
Prieigos teisių prie sistemų ir taikomųjų sistemų valdymo
Apsaugos nuo kenkėjiškų programų

Taip
Taip
Taip

Atsarginių kopijų vykdymo bei valdymo
Naudojamos programinės įrangos kontrolės

Taip
Taip

ADR atitiktis ir kontrolės priemonės
Asmenys, davę sutikimą tiesioginei rinkodarai
Kontrolės priemonė
Ar duomenų subjektui suteikta galimybė rinktis?
Ar turite teisėtą tikslą duomenų tvarkymui?

Taip/Ne
Taip
Taip

Ar užtikrinate, kad tik reikalingi duomenys būtų renkami / įtraukiami į šį
duomenų rinkinį?
Ar užtikrinate surenkamų duomenų apimties minimizavimą?
Ar užtikrinate panaudojimo, saugojimo terminų bei atskleidimo ribojimus?
Ar užtikrinate visų laikinųjų įrašų saugų ištrynimą?

Taip

Ar užtikrinate kokybę bei tikslumą?
Ar užtikrinate, kad būtų tinkamai suformuluota bei publikuojama privatumo
politika?
Ar užtikrinate skaidrumą ir atvirumą?
Ar užtikrinate tinkamą valdymą?

Taip
Taip

Ar atliekate poveikio privatumui vertinimą?
Ar atliekate privatumo auditą ir stebėseną?

Taip
Taip

Ar užtikrinate atitiktį?

Taip

Taip
Taip
Taip

Taip
Taip

Pagalbinių priemonių valdymas
Nešiojami įrenginiai
Kontrolės priemonė
Ar šiai priemonei taikomos apsaugos nuo kenkimo programų?
Ar šiai priemonei daromos atsarginės informacijos kopijos?

Taip/Ne
Taip
Taip

Ar šiai priemonei taikysite saugius utilizavimo ir sunaikinimo įrankius ir/arba

Taip
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procedūras?

Stacionarūs kompiuteriai
Kontrolės priemonė
Ar šiai priemonei taikomos apsaugos nuo kenkimo programų?
Ar šiai priemonei daromos atsarginės informacijos kopijos?
Ar šiai priemonei taikysite saugius utilizavimo ir sunaikinimo įrankius ir/arba
procedūras?

Taip/Ne
Taip
Taip
Taip

Duomenų kaupimo įrenginiai
Kontrolės priemonė
Ar šiai priemonei įdiegėte privilegijuotų paskyrų ir prieigos teisių valdymo
sistemą?
Ar taikomos kriptografinės priemonės (šifravimas)?

Taip/Ne
Taip

Ar šiai priemonei daromos atsarginės informacijos kopijos?
Ar įgyvendinta šifruota nuotolinė prieiga prie šios priemonės?
Ar šiai priemonei prijungėte nepertraukiamo maitinimo šaltinį?

Taip
Taip
Taip

Ar šiai priemonei taikysite saugius utilizavimo ir sunaikinimo įrankius ir/arba
procedūras?

Taip

Taip

Belaidis duomenų tinklas
Kontrolės priemonė
Ar taikomos kriptografinės priemonės (šifravimas)?
Ar šiai priemonei atliekamas pažeidžiamumų skenavimas ir stebėsena?

Taip/Ne
Taip
Taip

Ar šiai priemonei taikote pataisų valdymą?

Taip

Popieriniai dokumentai
Kontrolės priemonė
Ar naudojate aplinkos kontrolės priemones?
Ar šiai priemonei taikomas saugus dokumentų bei laikmenų sandėliavimas?

Taip/Ne
Taip
Taip

Ar šiai priemonei taikysite saugius utilizavimo ir sunaikinimo įrankius ir/arba
procedūras?

Taip

USB laikmenos ir kitos išorinės laikmenos
Kontrolės priemonė
Ar šiai priemonei taikomas saugus dokumentų bei laikmenų sandėliavimas?
Ar šiai priemonei taikysite saugius utilizavimo ir sunaikinimo įrankius ir/arba
procedūras?

Taip/Ne
Taip
Taip

3.5. Duomenų subjekto teisės
Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos
tvarko Įmonė, ir kartą per metus nemokamai gauti informaciją apie asmens duomenų
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šaltinius, tipą, tvarkymo tikslą, duomenų gavėjus, kuriems atskleisti asmens duomenys, kokie
duomenys atskleisti duomenų gavėjams ir kitą informaciją, vadovaujantis BDAR 15
straipsniu.
Asmuo privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba savo tapatybę įrodyti teisės
aktų nustatyta tvarka, arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios užtikrina patikimą
asmens identifikavimą.
Įmonė privalo per 30 kalendorinių dienų atsakyti į asmens užklausą: raštu pateikti informaciją
apie prašomus asmens duomenis arba pagrindimą, kodėl atsisakoma tenkinti prašymą
suteikti duomenis. Duomenų subjekto prašymu, organizacija duomenis turi pateikti raštu.
Jei duomenų subjektas pastebi klaidingus, neišsamius ar netikslius duomenis, apie tai privalo
pranešti Įmonei (raštu, el. paštu, internetinėje svetainėje ar kitomis komunikacijos
priemonėmis). Įmonė gavusi informaciją apie klaidingus, neišsamius ar netikslius duomenis,
privalo nedelsdama ištaisyti klaidą arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą,
išskyrus duomenų saugojimą. Įmonė pasilieka teisę saugoti tokių duomenų archyvines
kopijas, jei tai yra būtina vykdant sutartinius įsipareigojimus ir/arba jei to reikalauja teisės
aktai (apskaitai vykdyti, kibernetinių nusikaltimų tyrimui ir t.t.).
Duomenų subjektas turi teisę skųsti duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo veiksmus,
kreipdamasis į atitinkamą priežiūros instituciją BDAR 77 ir 79 straipsnių nustatyta tvarka.

7

