Asmens duomenų tvarkymo
Telšių centre „Viltis“ taisyklių
1 priedas
KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS (ĮSIPAREIGOJIMAS)

2020-.....................
Telšiai

Aš, ____________________________________________________________________ ,
(vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________ ,
(pareigų pavadinimas)

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos
įstatymu, Reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų tvarkymo Telšių centre „Viltis“
taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus 2019-04-29 įsakymu Nr. V-33 „Dėl Asmens duomenų
tvarkymo Telšių centre „Viltis“, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą,
ir pasižadu bei įsipareigoju:
1) saugoti asmens duomenų paslaptį visą darbo laiką ir pasibaigus darbo santykiams,
jeigu šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai;
2) asmens duomenis tvarkyti tik teisėtais tikslais;
3) asmens duomenis tvarkyti tiksliai ir, jeigu reikia, nuolat atnaujinti, ištaisyti ar
papildyti netikslius ar neišsamius duomenis ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymą;
4) asmens duomenis tvarkyti tik tokios apimties, kuri būtina jiems tvarkyti ir vykdomai
funkcijai atlikti;
5) asmens duomenis tvarkyti taip, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima
nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo tvarkomi, įgyvendinti,
vėliau šiuos duomenis sunaikinti;
6) įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas,
numatančias, kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo ar atskleidimo;
7) teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti duomenų subjekto teisių įgyvendinimą;
8) laikytis kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą,
nuostatų.
Aš žinau:
1. Kad už bet kokį šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Reglamento (ES) 2016/679,
Lietuvos Respublikos asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal
galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus;
2. Kad šis įsipareigojimas galios visą mano darbo Telšių centre „Viltis“ laiką ir perėjus
dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams;
3. Kad duomenų subjektas turi teisę reikalauti atlyginti turtinę ar neturtinę žalą, patirtą
dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo veikimo ar neveikimo;
4. Kad duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba kitas asmuo atlygina asmeniui
padarytą žalą, o nuostolį išsireikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš asmens duomenis
tvarkančiodarbuotojo, dėl kurio kaltės atsirado ši žala.

_______________________________________________________________________________
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

