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PATVIRTINTA 

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios  

bibliotekos Direktoriaus  

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

 

DARBUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ 

 

20__ m. _______________________ d. 

Marijampolė 
 

Aš, ______________________________________________________________________________ ,  
(pareigų pavadinimas, vardas, pavardė) 

patvirtinu, kad esu susipažinęs su 2016 m. balandžio 27 d. 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), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Asmens duomenų 

tvarkymo Marijampolės Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašu, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, ir pasižadu:  

1. Saugoti asmens duomenų paslaptį visą darbo (sutartinių santykių) laiką Bibliotekoje, perėjus 

dirbti į kitas pareigas ir pasibaigus darbo (sutartiniams) santykiams, jeigu šie asmens duomenys 

neskirti skelbti viešai.  

2. Asmens duomenis tvarkyti tik teisėtais tikslais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

kitais teisės aktais, pareigybės aprašymu. 

3. Asmens duomenis tvarkyti tiksliai ir prireikus 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 (įskaitant ir nepasilikimą tvarkytų duomenų kopijų, nebent to reikalauja galiojantys teisės 

aktai).  

5. Saugoti duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai, siekiant užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam 

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

tvarkymui,  

6. Asmens duomenis tvarkyti taip, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau 

nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo tvarkomi, įgyvendinti, vėliau šiuos 

duomenis sunaikinti.  

7. Įgyvendinti teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatas, numatančias, 

kaip asmens duomenis apsaugoti nuo neteisėto tvarkymo ar atskleidimo.  

8. Neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis su 

ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek Bibliotekoje, 

tiek už jos ribų.  

9. Neperduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis 

ir techninėmis priemonėmis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su tvarkomais asmens 

duomenimis; 

10. Pranešti Bibliotekos duomenų apsaugos pareigūnui apie kiekvieną įtartiną situaciją, kuri gali 

sukelti grėsmę asmens duomenų saugumui.  

11. Teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti duomenų subjekto teisių įgyvendinimą.  

12. Laikytis kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, nuostatų.  
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13. Už netinkamą asmens duomenų tvarkymą, šių įsipareigojimų nesilaikymą, pažeidimą atsakoma 

pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

 

 

Pasirašydamas šį įsipareigojimą, patvirtinu, kad suprantu, kad už jo nesilaikymą taikoma 

atsakomybė teisės aktuose nustatyta tvarka.  

 

 

______________________________ __________________ ___________________________  
(asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)  

 


