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PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS LIETUVOS INTEGRALIOS BIBLIOTEKŲ INFORMACIJOS 

SISTEMOS (LIBIS) DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATAI 
 

I. SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.  Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos (toliau – LIBIS) duomenų saugos 

nuostatai (toliau – Saugos nuostatai) reglamentuoja LIBIS elektroninės informacijos saugos politiką. 
2. Šiuose Saugos nuostatuose vartojamos sąvokos: 
2.1. LIBIS valdytojas  (toliau – LIBIS valdytojas) – Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. 
2.2. LIBIS duomenų tvarkytojas – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau - 

Biblioteka), pildanti ir tvarkanti savo elektroninio katalogo duomenis ir pagal sutartis su Nacionaline 
biblioteka teikianti duomenis į LIBIS.  

2.3. LIBIS naudotojas –  LIBIS duomenų tvarkytojo darbuotojas, dirbantis  pagal darbo sutartį, 
pagal kompetenciją naudojantis ir tvarkantis LIBIS elektroninę informaciją.   

2.4. LIBIS administratorius – LIBIS duomenų tvarkytojo darbuotojas, dirbantis pagal darbo 
sutartį, prižiūrintis LIBIS  ir (ar) jos infrastruktūrą, užtikrinantis reikiamą jos veikimą, elektroninės 
informacijos saugą, taip pat šias paslaugas teikiantis paslaugas tiekėjas. Pagal veiklos pobūdį yra šie 
administratoriai: 

2.5.  Sistemos administratorius (Bibliotekoje - LIBIS inžinierius) atsako už LIBIS  funkcionavimą ir 
prieigą prie jos įgalinančios techninės ir programinės įrangos darbo užtikrinimą, prieigos prie LIBIS 
infrastruktūros išteklių teisių nustatymą, naudotojų administratorių sukūrimą ir pašalinimą.  

2.5.1.  Naudotojų administratorius (toliau – LIBIS administratorius) sukuria ir naikina LIBIS 
naudotojų prieigą prie LIBIS, pagal LIBIS  duomenų tvarkymo įgaliotinio nurodymus suteikia, sustabdo, 
anuliuoja LIBIS naudotojų teises darbui su   LIBIS.   

2.6.  LIBIS aptarnavimo paslaugų tiekėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam pagal sutartį 
suteiktos LIBIS techninės priežiūros bei garantinio ir (ar) po garantinio aptarnavimo teisės.  

2.7.  LIBIS duomenų tvarkymo įgaliotinis – Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos asmens 
duomenų pareigūnas, dirbantis pagal darbo sutartį, pagal savo organizacijos kompetenciją  prižiūrintis, kad 
IS (posistemio) funkcionalumas bei kaupiamų duomenų ypatumai atitiktų teisės aktų nustatytus 
reikalavimus tai veiklai, vertina LIBIS naudotojų pasirengimą dirbti su LIBIS, teikia pasiūlymus dėl 
darbuotojų, kuriems pavesta atlikti duomenų tvarkymo  veiksmus toje  IS  (posistemyje), teisių ir pareigų 
nustatymo bei duoda atitinkamus nurodymus Naudotojų administratoriams.  

3.  Kitos saugos  nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka  sąvokas, apibrėžtas Lietuvos 
Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo 
įstatyme, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Bendrųjų elektroninės 
informacijos saugos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu 
Nr. 716 ‚,Dėl  Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio 
gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo  
ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų 
klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo‘‘ , Techniniuose valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, 
valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimuose 
patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. IV-832  „Dėl 
Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų 
informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo‘‘ (toliau – Techniniai 
valstybės registrų (kadastrų) žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų 
elektroninės informacijos saugos reikalavimai), ir kituose teisės aktuose bei  Lietuvos „Informacijos 
technologija. Saugumo metodai‘‘ grupės standartuose.  



4. LIBIS elektroninės informacijos saugos tikslai – užtikrinti LIBIS elektroninės informacijos 
patikimumą, prieinamumą, vientisumą, konfidencialumą, tinkamą LIBIS infrastruktūros funkcionalumą bei 
saugumo užtikrinimą.  

4.1. kompiuterizuotų darbo vietų tinkamo saugumo lygio įdiegimas.  
4.2. nuolatinio vietinio kompiuterinio tinklo funkcionalumo užtikrinimas.   
5. LIBIS elektroninės informacijos saugumo užtikrinimo prioritetinės kryptys:   
5.1. organizacinių, techninių, programinių, teisinių ir kitų priemonių, skirtų LIBIS elektroninės 

informacijos saugai užtikrinti, įgyvendinimas ir šių priemonių įgyvendinimo kontrolė;  
5.2. elektroninės informacijos saugos priemonių parinkimas projektavimo ir diegimo metu;  
5.3. perduodamos LIBIS elektroninės informacijos duomenų konfidencialumo, vientisumo ir 

prieinamumo užtikrinimas;  
5.4. LIBIS veiklos tęstinumo užtikrinimas.  
6.  Saugos nuostatai taikomi:  
6.1.  LIBIS  duomenų tvarkytojui – Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (Vytauto g.    

20, LT-68298, Marijampolė) bei jos padaliniai;  
6.2.   LIBIS naudotojams, LIBIS administratoriams, LIBIS saugos įgaliotiniui;  
7. LIBIS duomenų tvarkytojo  funkcijos ir atsakomybė:  
7.1. LIBIS duomenų tvarkymo veiklą privalo organizuoti atsižvelgiant į šiuos LIBIS saugos 

nuostatus bei bendruosius kibernetinio saugumo reikalavimus reglamentuojančius dokumentus;  
7.2.  skiria LIBIS  administratorius:  sistemos ir naudotojų ir paveda jiems atlikti funkcijas 

nurodytas 2.4.;  
7.3. LIBIS duomenų tvarkymo funkcijas, numatytas  2. 5 punkte,  atlieka LIBIS administratorius. 
7.4. rengia ir tvirtina organizacines elektroninės informacijos saugos kontrolės priemones ir 

užtikrina jų laikymąsi;  
7.5. diegia elektronines informacijos saugos technines kontrolines priemones kompiuterinėse 

darbo vietose;  
7.6.  atsako savo tvarkymo srityje už elektroninės informacijos saugą;  
7.7.  atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas ir LIBIS valdytojo pavedimus. 
8.  LIBIS administratorių funkcijos ir atsakomybės:       
8.1.  kaip nurodyta  2.4 punkte;  
8.2.  pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl  LIBIS palaikymo, priežiūros, techninės ir 

programinės įrangos modernizavimo ir elektroninės informacijos saugos užtikrinimo;  
8.3. registruoja elektroninės informacijos saugos incidentus, informuoja apie juos Petro 

Kriaučiūno viešosios bibliotekos asmens duomenų apsaugos pareigūną ir teikia pasiūlymus dėl minėtų 
incidentų pašalinimo;  

8.4.  registruoti duomenų saugos tvarkymo incidentus;  
8.5. prieš suteikiant darbo su LIBIS teises patikrinti naudotojų žinias, apmokyti juos dirbti su 

LIBIS;  
8.6. kontroliuoti LIBIS naudotojams suteiktų teisių atitikimą darbo funkcijoms;  savalaikiai teikti  

informaciją apie reikiamus LIBIS naudotojų teisių pakeitimus, anuliavimą. 
9. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis tvarkoma LIBIS elektroninė informacija ir užtikrinamas jos 

saugumas:   
9.1. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu;  
9.2. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymu;  
9.3. Lietuvos respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu;  
9.4. Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimu aprašu ir Saugos dokumentu turinio 

gairių aprašu, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716;  
9.5. Techniniu valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir 

kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimais, patvirtintais  Lietuvos Respublikos 
vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832;  

9.6. Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų ypatingos svarbos 
informacinei infrastruktūrai ir valstybės informaciniams ištekliams, aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu  Nr.387; 



9.7. Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms 
patvirtintiems Valstybės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-
71(1.12) (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.1T-
74(1.12));  

9.8. Lietuvos standartais LST EN ISO/IEC 27001:2017, LST EN ISO/IEC 27002:2017, taip pat kitais 
Lietuvos  ir tarptautiniais  “Informacijos technologija. Saugumo technika „ grupės standartais, 
apibūdinančiais informacijos saugos valdymą ir saugų duomenų tvarkymą.  

9.9. kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinių sistemų elektroninės informacijos 
tvarkymą, elektroninės informacijos saugą, kibernetinį saugumą  bei informacinių sistemų valdytojo ir 
tvarkytojo veiklą. 
                                                                    II. SKYRIUS 
                                             Elektroninės informacijos saugos valdymas 
 

10. LIBIS tvarkoma elektroninė  informacija priskiriama vidutinės svarbos elektroninės 
informacijos kategorijai  vadovaujantis Klasifikavimo gairių aprašo 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nustatytais 
kriterijais. 

11. Atsižvelgiant į LIBIS tvarkomos elektroninės informacijos  svarbos kategoriją ir vadovaujantis 
Klasifikavimo gairių aprašo 12.3 papunkčiu, LIBIS priskiriama trečiai informacinės sistemos kategorijai. 

12. LIBIS asmens duomenų tvarkymas automatiniu būdu priskirtinas antrajam saugumo lygiui 
vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų asmens duomenų saugumo priemonėms 11.2 papunkčio nuostata. 

13. LIBIS administratoriai, atsižvelgdami į Vidaus reikalų ministerijos išleistą metodinę priemonę 
„Rizikos analizės vadovas‘‘, Lietuvos ir tarptautinius „Informacijos technologija. Saugumo technika‘‘ grupės 
standartus, ne rečiau kaip kartą per 1 metus, organizuoja LIBIS rizikos įvertinimą. Prireikus bibliotekos 
asmens duomenų saugos pareigūnas gali organizuoti neeilinį rizikos įvertinimą. LIBIS rizikos veiksnių 
vertinimui taikoma kokybinė rizikos vertinimo metodika. Kartu su pagrindiniu LIBIS rizikos vertinimu 
organizuojamas ir atliekamas grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos LIBIS kibernetiniam 
saugumui, vertinimas. 

14. LIBIS rizikos vertinimas išdėstomas rizikos įvertinimo ataskaitoje. Rizikos įvertinimo 
ataskaita rengiama atsižvelgiant į rizikos veiksnius, galinčius turėti įtakos informacijos saugai. Svarbiausieji 
rizikos veiksniai yra šie:   

14.1. Subjektyvūs netyčiniai (duomenų tvarkymo klaidos ir apsirikimai, duomenų ištrynimas, 
klaidingas duomenų teikimas, fiziniai informacijos technologijų sutrikimai, duomenų perdavimo tinklais 
sutrikimai, programinės įrangos klaidos, neteisingas veikimas ir kita);  

14.2. Subjektyvūs tyčiniai (nesankcionuotas naudojimasis LIBIS duomenims gauti, duomenų 
pakeitimas ar sunaikinimas, informacinių technologijų duomenų perdavimo tinklais sutrikdymai, saugos 
pažeidimai, vagystės ir kita); 

15. Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorius, atsižvelgdamas į LIBIS 
rizikos įvertinimo ataskaitą, prireikus tvirtina LIBIS administratoriaus ir asmens duomenų pareigūno  
parengtą rizikos įvertinimo ir rizikos valdymo priemonių planą, kuriame numatomas techninių, 
administracinių ir kitų išteklių poreikis rizikos valdymo priemonėms įgyvendinti. 

16. Siekiant užtikrinti Saugos nuostatuose ir kituose saugos politiką įgyvendinančiuose teisės 
aktuose išdėstytų nuostatų įgyvendinimo kontrolę, LIBIS administratorius  ir asmensd duomenų saugos 
pareigūnas organizuoja LIBIS informacinių technologijų saugos reikalavimų atitikties vertinimą, kurio metu: 

16.1. įvertinama Saugos nuostatų ir kitų saugos politiką įgyvendinančių teisės aktų atitiktis realiai 
LIBIS duomenų saugos situacijai; 

16.2. inventorizuojama LIBIS tvarkytojo kompiuterinė ir programinė įranga; 
16.3. peržiūrima LIBIS naudotojams suteiktų teisių ir atliekamų funkcijų atitiktis, prireikus LIBIS 

naudotojų teisės praplečiamos arba apribojamos; 
16.4. tikrinamos LIBIS duomenų gavėjams suteiktos teisės; 
16.5. įvertinamas pasirengimas atkurti LIBIS veiklos tęstinumą, įvykus LIBIS duomenų saugos 

incidentui. 
17. Techninės, programinės ir organizacinės elektroninės informacijos saugos priemonės 

pasirenkamos, kad būtų užtikrintas LIBIS veiklos tęstinumas, patiriant kuo mažiau išlaidų ir užtikrinamas 
saugus LIBIS naudotojų darbas. 



                                                      III.  SKYRIUS 
                                  ORGANIZACINIAI IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI 
 

18.   Programinės įrangos, skirtos apsaugoti LIBIS nuo kenksmingos programinės įrangos 
naudojimo nuostatos:  

18.1.  tarnybinėse stotyse, darbuotojų kompiuterinėse darbo vietose turi būti naudojamos tik 
legalios centralizuotai valdomos kenksmingos programinės įrangos aptikimo priemonės, kurios:  

18.1.1.  nuolat ieško ir blokuoja kenksmingą programinę įrangą (virusų, šnipinėjimo programinę 
įrangą, nepageidaujamo elektroninio pašto ir kt.). Antivirusinės sistemos virusų parašų duomenų bazė 
atnaujinama automatiškai. Programinę įrangą atnaujina ir kontroliuoja sistemos administratorius (LIBIS 
inžinierius); 

18.1.2. tarnybinės stotys ir kompiuterizuotose darbo vietos  negali būti eksploatuojamos be 
kenksmingos programinės įrangos aptikimo priemonių;  

18.1.3. LIBIS kompiuterinis tinklas turi būti atskirtas filtravimo įranga nuo viešojo interneto. 
Tinklo srautas tarp LIBIS ir viešojo interneto turi būti analizuojamas.   

19.  Atliekant LIBIS administravimo ir elektroninės informacijos tvarkymo darbus mobiliųjų 
įrenginių naudojimas draudžiamas.   

20.  Nešiojamiesiems kompiuteriams, išnešamiems iš LIBIS naudotojo patalpų, turi būti 
taikomos papildomos saugos priemonės (elektroninės informacijos šifravimas, prisijungimo ribojimas ir 
pan.).  

21. LIBIS elektroninės informacijos perdavimui naudojamas (-i) saugūs šifruoti kanalai.  
22. Bibliotekos interneto svetainė privalo būti sukonfigūruota prisilaikant gerų praktikų 

reikalavimų, tikrinant gaunamus duomenis, ryšys su vartotojais organizuojamas saugiu šifruotu kanalu, 
naudojant patikimos sertifikavimo tarnybos išduotus sertifikatus.  

23. Duomenų saugai užtikrinti daromos pagrindinių duomenų atsarginės duomenų kopijos:  
23.1. darant (padarius) atsargines kopijas, būtina užtikrinti kopijų kokybę;   
23.2. atsarginės kopijos turi būti daromos automatiškai. Jas atkurti turi teisę tik sistemos 

administratorius.     
23.3. Elektroninės informacijos kopijos turi būti saugomos kitoje patalpoje nei LIBIS tarnybinės 

stotys. 
 

IV. SKYRIUS 
REIKALAVIMAI PERSONALUI 

 
24.  LIBIS administratoriai privalo turėti dokumentais patvirtintą specialistų kvalifikaciją, 

nurodytą jų pareigybių aprašymuose, išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus, savo darbe 
vadovautis saugos reikalavimais bei kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, 
reglamentuojančiais saugų elektroninės informacijos tvarkymą, standartais ir kitais dokumentais, sugebėti 
prižiūrėti, kaip įgyvendinama saugos politika.  

25.     LIBIS administratorius (LIBIS inžinierius) privalo išmanyti pagrindinius elektroninės 
informacijos saugos principus, administruoti ir prižiūrėti duomenų bazes ir priskirtas IS posistemes, taip pat 
mokėti užtikrinti jų saugumą, būti susipažinęs su šiais saugos nuostatais ir kitais saugumo politiką 
įgyvendinančiais dokumentais.  

26. LIBIS naudotojai privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją, būti apmokyti dirbti su LIBIS 
programine įranga, supažindinti saugaus darbo su duomenimis principais, turėti patirties dirbant su 
Windows operacinėmis sistemomis, taikomosiomis programomis, būti pasirašę pasižadėjimą saugoti 
asmens duomenų (priedas Nr. 1 „Konfidencialumo pasižadėjimas“) ir kitą LIBIS elektroninę informacijos 
paslaptį: 

26.1.  nuolat tobulinti darbo kompiuteriu žinias, būti susipažinęs  su LIBIS duomenų tvarkymo 
veiklos procesais bei darbo su LIBIS ypatumais; 

26.2.  LIBIS naudotojai, pastebėję elektroninės informacijos saugos pažeidimų, nusikalstamos 
veiklos požymių, neveikiančias ar netinkamai veikiančias elektroninės informacijos saugos užtikrinimo 
priemones, privalo apie tai pranešti LIBIS administratoriui.  

 



 
                                                                         V. SKYRIUS 
                                                     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

27.   Tvarkyti LIBIS elektroninę informaciją gali tik LIBIS naudotojai, susipažinę su Saugos 
nuostatais, LIBIS saugos politiką įgyvendinančiais dokumentais ir kitais teisės aktais, kuriais vadovaujamasi 
tvarkant elektroninę informaciją, užtikrinant jos saugumą, bei atsakomybe už saugos dokumentų nuostatų 
pažeidimus, ir raštu sutikę laikytis saugos dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pakartotinis 
supažindinimas yra vykdomas pasikeitus minėtiems dokumentams ir teisės aktams.  

28.  Už LIBIS naudotojų supažindinimą su šiais Saugos nuostatais ir LIBIS saugos politiką 
įgyvendinančiais dokumentais yra atsakingas LIBIS administratorius.  

29.  LIBIS naudotojams turi būti nuolat rengiami duomenų saugos mokymai, įvairiais būdais 
primenama apie saugos problematiką (pvz., priminimai elektroniniu būdu, teminių seminarų rengimas ir 
pan.). Už saugumo problemų priminimą, mokymų organizavimą atsako LIBIS saugos įgaliotinis. Už saugumo 
problemų priminimą  mokymų planavimą ir organizavimą atsako LIBIS saugos įgaliotinis.  

30.  LIBIS administratoriai, LIBIS duomenų naudotojai bei LIBIS duomenų tvarkytojai, pažeidę 
šių Saugos nuostatų ir kitų saugos politiką įgyvendinančių dokumentų nuostatas, atsako teisės aktų 
nustatyta tvarka.  

31. Saugos dokumentai turi būti persvarstomi (peržiūrimi) ne rečiau, kaip kartą per metus. 
 
 
  

________ 
            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Lietuvos 
integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) duomenų 
apsaugos nuostatų 
1 priedas 

 
MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 
 

Aš suprantu 
- Kad savo darbe tvarkysiu asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar parduoti neįgaliotiems 
asmenims ar institucijoms; 
- Kad raudžiams perduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius 
programinių ir techninių priemonių pagalba sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti 
su asmens duomenimis; 
- Kad netinkamas duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 
- Kad savo darbe  turėsiu galimybę susipažinti su Petro Kriaučiūno  veiklą liečiančia konfidencialia 
informacija. 
-  
Aš įsipareigoju 
- Saugoti asmens duomenų paslaptį; 
- Tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, 
asmens duomenų tvarkymo Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekos aprašu, pareigybės aprašymu, 
reglamentuojančiu man patikėtas asmens duomenų tvarkymo funkcijas; 
- Neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma 
informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek už jos 
ribų; 
- Pranešti savo vadovui ir duomenų apsaugos įgaliotiniui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti 
grėsmę asmens duomenų saugumui; 
- Saugoti ir tik įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri 
man taps žinoma atliekant savo darbo funkcijas. 
 
Aš žinau 
- Kad už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisinės 
apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įsakymus; 
- Kad asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų  duomenų valdytojo ar 
duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę 
žalą (pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 29 str. 1 d.); 
- Kad duomenų apsaugos valdytojas, duomenų apsaugos tvarkytojas ar kitas asmuo, atlygina asmeniui 
padarytą žalą, patirtą nuostolį išreikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš asmens duomenis tvarkančio 
darbuotojo, dėl kurio kaltės atsirado ši žala (pagal Lietuvos  Respublikos  asmens duomenų teisinės 
apsaugos įstatymo 29 str. 3 d.); 
- Kad šis įsipareigojimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, perėjus dirbti į kitas pareigas arba 
pasibaigus darbo santykiams (pagal Lietuvos Respublikos  asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 21 
str. 5 d.). 
 
Aš esu susipažinęs su 
- Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu; 
- Asmens duomenų tvarkymo Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje tvarkos aprašu ir kitais teisės 
aktais. 

 
SUSIPAŽINAU ___________________________                       ______________          ________________                          

(vardas, pavardė)                                                                     (parašas)                                 (data) 



 

 

 

 

   


