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PATVIRTINTA 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios  

bibliotekos Direktoriaus  

2018 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V- 46 

 

DARBUOTOJO  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ANKETA 

 
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka yra asmens duomenų valdytoja - registruota adresu Vytauto g. 20, 

Marijampolė, juridinio asmens kodas 190495783, (toliau – Biblioteka) darbuotojų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais: 

1. vidaus administravimo (esamų ir buvusių darbuotojų informacijos  valdymas – darbo sutarčių sudarymas, vykdymas 

ir apskaita, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas, finansiniai atsiskaitymai); 

2. Bibliotekos, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo; 

3. komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu palaikymo; 

4. darbuotojų saugos ir sveikatos bei tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo; 

Asmens duomenys saugomi Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje (Žin., 2011-03-17, Nr. 32-1534) nurodytais 

terminais. 

Asmens duomenys, tvarkomi, tikslinami, taisomi, atnaujinami Bibliotekos ar darbuotojo iniciatyva. 

Informuojame, kad Jūs turite šias teises: 

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

2. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis 

(teisė ištaisyti); 

3. Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); 

4. Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); 

5. Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

Už duomenų tvarkymą atsakingi asmenys nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant 

dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš 

saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti. 
 

Bibliotekos vidaus administravimo tikslu 

tvarkomi darbuotojo asmens duomenys: 
DARBUOTOJO NUOTRAUKA 

1.  Vardas, pavardė   

2.  Asmens kodas  

3.  Asmens tapatybės dokumento Nr.  

4.  Socialinio draudimo numeris  

5.  Gyvenamosios (faktinės) vietos adresas  

6.  Asmeninis telefono numeris  

7.  
Asmeninis elektroninio pašto adresas 

 

8.  Asmeninės banko sąskaitos Nr. į kurią 

vedamas darbo užmokestis (SEB bankas) 
 

9.  Informacija apie įgytą išsilavinimą 

(Įgytas išsilavinimas, mokslo laipsnis; 

išsilavinimą pagrindžiančio dokumento 

Nr., išdavimo data ir jį išdavusios mokymo 

įstaigos pavadinimas) 

 

10.  Užsienio kalbų mokėjimas (nurodyti kalbą 
(-as) ir mokėjimo lygį) 

 

Bibliotekos, kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu tvarkomi duomenys: 

11.  Duomenys apie nepilnamečius vaikus 

(vardas pavardė, gimimo data) 
 

12.  Medicininė knygelė (F. 048/a) arba 

medicininė pažyma (F. 047/a) 
 

Komunikacijos tikslais tvarkomi asmens duomenys: 

13.  Darbuotojo  kontaktinis asmuo 

susisiekimui nelaimės ir neatvykimo į 

darbą atveju (kontaktinio asmens vardas, 

pavardė, telefono numeris) 

 

14.  Kita:  

 

Savo parašu patvirtinu atsakomybę už pateiktų duomenų teisingumą, tikslingumą ir išsamumą. 

Patvirtinu, kad pats(-i) atskleidžiau savo duomenis Darbdaviui. 

 

 

(Darbuotojo vardas, pavardė)                                                                                      (darbuotojo parašas)          (data) 


