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isakymu Nr.V-11

PAKRUOJO R. LYGUMU PAGRINDINES MOKYKLOS
KONF'IDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO IR NAUDOJIMO

BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sis Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi
tvarkos apra5as (toliau - Tvarkos apra5as) nustato pavyzdini Pakruojo r. Lygumq pagrindines
mokyklos (toliau - Mokykla) konfidencialios informacijos sqra56 konfidencialumo laikymosi
reikalavimus, taikomus Mokyklos darbuotojams, informacijos, gautos darbo funkcijq vykdymo
metu, konfidencialumo uZtikrinimo tvark4 ir s4lygas, aplinkybes, kada gali b6ti atskleidZiama
konfidenciali informacija ir kas priima sprendimus del konfidencialios informacijos atskleidimo.
Taip pat Sis Tvarkos apra5as reglamentuoja kriterijus, pagal kuriuos informacija priskiriama
konfidencialiai informacijai,konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvark4.

Z. Sio Tvarkos apra5o privalo laikytis visi Mokyklos darbuotojai, dirbantys arba kitokiu
btdu susijg su konfidencialia informacija.

3. Tvarkos apraias parengtas remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines
apsaugos istatymu, Lietuvos'Respublikos darbo kodeksu, lydimqiq teises aktq keliamais
reikalavimais, kitais teises aktaid, reglamentuoj andiais duomenq konfi dencialumg.

4. Tvarkos apra5e vartojamos Sios s4vokos:
4.1. Konfidenciali informacija - tai tokia informacija, kuri4 suZinojo asmuo, dirbantis

Mokykloje pagal darbo sutarti ir priklausanti istaigai arba istaigos uZsakovams, kuri turi vertg del
to, kad jos neZino tretieji asmenys ir negali btiti laisvai jiems prieinama apie Mokyklos darbuotojq
sukurtus intelektines veiklos produktus arba jq dalis, apie atliekamus tyrimus ir (arba) jq rezultatus,
esamq arba potencialiq tiekejq sqraSus, darbuotojq atlyginimus ir darbo s4lygas, asmens duomenis,
taip pat bet kokius kitus duomenis, susijusius su Mokyklos vykdoma veikl4 iiskynrs t4 informacijq,
kuri yra vie5ai skelbiama. Konfidencialia informacija taip pat laikoma informacija apie trediuosius
asmenis arba susijusi su trediaisiais asmenimis, kuriq asmuo suZinojo atlikdamas savo darbo
funkcijas pagal darbo arba paslaugq teikimo sutarti, sudaryt4 su istaiga.

4.2. Konfidencialumas - asmens lpareigojimas informacij4, laikytina Konfidencialia
informacija, naudoti tik atliekant darbo funkcijas, uZtikrinti, kad ji netaptq Zinoma tokios teises
neturintiems asmenims ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, isskynrs teises aktq nustatytus
atvejus, nenaudoti minetos Konfidencialios informacijos asmeniniams arba tredrqiq Saliq interesams
tenkinti.

II SKYRIUS
KONF'IDENCIALUMO REIKALAVIMAI

5. Konfidencialios informacijos neperdavimo ir saugojimo pareiga yra neterminuota.



6. Asmenys, atliekantys darbo funkcijas pagal darbo arba paslaugq teikimo sukrti, sudaryt4

su Mokykla, turi laikytis konfidencialumo reikalavimq.

7. Informacija, laikytina Konfidencialia:

7.1. Mokyklos darbuotojq asmens bylose saugoma informacija;
7.2. Mokyklos darbuotojq ir mokiniq sveikatos duomenys;
7.3. Mokyklos darbuotojq atlyginimai, darbuotojq ir mokiniq asmens kodai, socialinio

draudimo numeriai, privadiq telefontl numeriai, rurmq adresai, asmeninis el. paStas, tautybe,
s4skaitos banke numeriai, slaptaiodi,iai prisijungti prie el. bankininkystes sistemos, kita individuali
informacija - darbuotojq politine veikla, seksualine orientacija, religijos i5paiinimas;

7.4. asmeniniai darbuotojo uZra5ai;

7. 5. profesines karj ero s ankstesnese darbovietese istorij a;

7 .6. vairavimo paZymej imo numeris;

7.7. darbuotojo kasmetinio ar bandomojo laikotarpio ivertinimo rcztiltatai;
7.8. bet kokia technine ir finansine informacija apie Mokyklos veikl4, i5skynrs t4

informacij4, kuri yra vie5ai skelbiama bei tokio pobiidZio informacija ir duomenys, kurie turi bflti
pateikiami valstybines valdZios, valdymo, teisesaugos arba kitoms institucijoms Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatyt a tvarka;

7 .9 . bet kokia informacij a apie tiriamuosius obj ektus;
7.10. informacija apie Mokyklos turto apsaugos organizavimq, signalizacijos sistem4,

kompiuteriq bei kitos kompiuterines informacijos apsaugos sistem4;

7.ll.bet kokia kita informacija, kuri4 Mokyklos vidaus dokumentai, Mokyklos direktorius
arba jo paskirtas asmuo ivardija kaip konfidenciali4;

7.12. bet kokia informacija, kuri darbuotojui buvo atvirai pateikta arba atskleista nurodant,
kad tokia informacija turi biiti laikoma konJidencialia;

7.13. bet kokia kita'informacija, kuri del savo pobiidZio neturetq btti perduodama
tretiesiems asmenims;

7.14. Mokyklos darbuotojq pasiai5kinimai, asmeninio ar tarnybinio pobfldZio prane5imai.
8. Mokyklos direktoriaus sprendimu nustatyt4laikotarpi konfidencialia informacija gali bfrti

laikoma ir kita informacija.
9. Naujiems darbuotojams neleidLiarna susipaZinti su ankstesniq metq suarchyvuotomis

bylomis, jei 5i informacija nera butina uZduodiai, kuriai atlikti reikalingi archyviniai duomenys. Jei
tokia informacija vis delto butina, reikia kreiptis i vadov4.

III SKYRIUS
KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA IR KONT'IDENCIALUMO

LAIKYMASIS

10. Konfidenciali informacija gali buti iSsaugota dokumentuose, magnetinese, kino ar
fotojuostose, nuotraukose, kompiuterio diskuose, diskeliuose, kitose informacijos laikmenose,
pieSiniuose, breZiniuose, schemose ir bet kokiose kitose informacijos (duomenq) kaupimo
(saugojimo) priemonese. Konfidenciali informacija taip pat gali buti ir Zodine, t. y. egzistuojanti
Zmogaus atmintyje ir nei5saugota (nei5reikSta) jokia materialia forma.

11. Siame Tvarkos apraSe nustatyti Mokyklos darbuotojo ar kito asmens isipareigojimai
netaikomi tos Konfidencialios informacij os atZvilgiu, kuri :

11.1. tapo vie5ai Zinomair laisvai prieinama;



11.2. yra atskleidZiama trediaiai Saliai turint Mokyklos direktoriaus arba jo igalioto
darbuotojo iSankstini sutikim4 ra5tu;

I 1.3. yra atskleidZiama vykdant teiset4 teismo ar kitq valdZios institucijq nurodym4.
12. Mokyklos darbuotojai ir kiti asmenys duomenis, sudarandius Konfidenciali4 informacij4,

privalo naudoti tik vadovaudamiesi konfi dencialumo principu.
13. Kiekvienas darbuotojas, dirbantis su konfidencialia informacija, prisiima atsakomybg Si4

informacij4 identifikuoti, apsaugoti, tinkamai laikyti ir saugoti.
14. Konfidencialiq informacij4 darbuotojas turi saugoti uZkirsdamas keli4 ja pasinaudoti

neturintiems tam teisiq asmenims.

15. Siekdamas nepaZeisti konfidencialumo principo, asmuo privaro:
l5.l.pasira5ytiKonfidencialumolaikymosipasiZadejimq(Tvarkosapra5opriedasNr. l);
15.2. neatskleisti Konfidencialios informacijos sudarandiq duomenq tretiesiems asmenims

iSskyrus teises aktq nurodytus atvejus;
15.3. nenaudoti Konfidenciali4 informacij4 sudarandiq duomenq asmeniniams arba trediqiq

Saliq interesams tenkinti;
15.4. ttLtil<rinti visq dokumentq, turindiq Konfidenciali4 informacij4 sudarandiq duomenq,

saugumQ, nedaryti tokiq dokumentq koprjq, i5skynrs atvejus, kai jq reikia nustat;rtoms funkcijoms
vykdyti;

15.5. kompiuterines irangos negalima palikti be prieZiiiros: jei daroma pertraukele, svarbu
uldaryli darbini fail4 su slapta informacija, rakinti kabineto duris i5einant iS jo;

15.6. idiegti monitoriaus ekrano apsaugQ, kad nedirbant tam tikrq laik4, pavyzdilitri, S

minutes, ekranas uZgestq, o norintis kompiuteriu pasinaudoti asmuo turetq ivesti prisijungimo kod4
(ne tik atejus ryte i darb4 ir ijungus kompiuteri);

15.7. pastebejus, kad kaZkas atliko konfidencialios informacijos pakeitimus spausdintoje ar
elektronineje laikmenoje, bttina apie tai informuoti Mokyklos vadovus. DraudZiama slapt4
informacij4 perduoti nesaugiais btdais, pavyzdiliui, ,,pokalbiq'o (,,chat") svetainese ar naudojantis
asmeninio eI. pa5to ddltfie;

15.8. jei informacija daugiau nebus naudojama, i5 asmeninio kompiuterio reikia pasalinti
darbinius failus, iStrinti klientq tapatybg nurodandius ar kitus duomenis. T4 ypad svarbu padaryti
perduodant kompiuteri, iSeinant i5 darbo ir paliekant kompiuteri kitam darbuotojui;

15.9. keisti slaptaZodZius kuo dainiau, jq neuZsira5ineti, nesalcyti jq kitiems asmenims,
formuoti slaptaLodlius maZiausiai i5 8 simboliq (kombinuotq i5 raidZiq, skaidiq, aritmetiniq
Zenklq);

15.10. pasir{ipinti, kad spintos, skirtos slaptai informacijai saugoti, b[tq rakinamos;
15.11. nenaudoti kaip juodra5dius lapq, kuriuose buvo spausdinta konfidenciali informacija.
16. Asmening konfidenciali4 informacij4, kaip j4 saugoti, platinti, kuri4 viesinti sprendZia

pats darbuotojas.

17. Konfidencialumo laikymosi pasiZadejimq privalo pasira5yti visi darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis su Konfidencialia informacija.

18. Asmenims keidiantis, atskleidiliart arbapra5ant suteikti Konfidenciali4 informacijq turi
bfiti uztikdnta, kad Konfidenciali informacija adresat4 pasiektq saugiu biidu.

19. Visais nenumatytais atvejais, kai yra galima gresme del konfidencialumo reikalavimq
paZeidimo bei Konfidencialios informacijos atskleidimo, darbuotojas privalo prane5ti Mokyklos
vadovybei ir kanu numatyti priemones Siai gresmei pa5alinti.
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20. Konfidencialumo reikalavimai netaikomi perduodant informacij4 asmeniui, kuriam yra
perduotas su Sia informacija susijusiq pareigq vykdymas, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teises
aktq nustatytais atvejais.

21. Mokyklos darbuotojai ir kiti asmenys privalo pranesti Mokyklos vadovybei apie bet koki
itartin4 istaigos darbuotojq ar trediqjq asmenq elgesi ar situacijq, kurie gali kelti gresmg
Konfidencialios informacijos saugumui.

IV SKYRIUS
KONFIDENCIALIOS INT'ORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

22. Konfidenciali4 informacij4 sudarantys duomenys atskleidiiami Mokyklos direktoriaus
ra5ytiniu sprendimu (rezoliucij a).

23. Duomenis, sudarandius Konfidenciali4 informacij4, pra5antis atskleisti asmuo, turi
pateikti pra5ym4, kuriame biitq detaliai i5destyta, kokius duomenis, sudarandius Konfidenciali4
informacij4, noretq gauti, kodel reikia juos atskleisti ir kokiems tikslams jie bus naudojami.

24. Praiym4 nagrineja ir galimo Konfidencialios informacijos atskleidimo atitikim4 Bio
Tvarkos apraSo reikalavimams tikrina direktorius ar jo pavedimu paskirti asmenys.

25. Asmenys, siulydami sprendimq del Konfidencialios informacijos atskleidimo turi
isitikinti, kad:

25.1. subjektas gaus tik pra5yme nurodytam tikslui igyvendinti reikalingq informacij4, kuri4
turi teisg gauti;

25.2. perduodama informacija konkretq gavdjq pasieks tinkamu btdu, uZtikrinandiu jos
saugum4.

26. Mokyklos direktoriui priemus sprendimq pra5andiajam turi bfiti pateikta Konfidenciali
informacija arba i5siqstas prane5imas per istatymu numatyt4 terminX kuriame turi buti nurodyta,
kad pra5omos informacijos istaiga nutare neatskleisti ir tokio sprendimo prieZastys.

2T.Mokykla turi atskleisti duomenis, sudarandius Konfidenciali4 informacij4:
27 .1. prieZi[ros institucijoms;
27 .2. kitoms teises hktq nurodytoms kompetentingoms institucijoms.
28. Konfidenciali informacija gali btiti teikiama naudotis mokslo tikslais taip, kad pagal

duomenis negalima biitq tiesiogiai identifikuoti asmens.

29. Asmuo, prie5 atskleisdamas Konfidenciali4 informacij4 tretiesiems asmenims pagal Sio
Tvarkos apra5o reikalavimus, privalo informuoti tokius asmenis, kad ta informacija yra
konfidenciali ir gali bfiti naudojama tik jos perdavimo tikslais bei pareikalauti, jog butq imtasi visq
b[tinq Konfidencialios informacij os apsaugos priemoniq.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Visi Mokyklos darbuotojai ne veliau kaip per l0 darbo dienq po Sio Tvarkos apra5o

isigaliojimo arba prie5 pradedami pareigq vykdym4 ra5ti5kai supaZindinami Tvarkos apraiu.
31. Asmuo, nesilaikgs konfidencialumo principo ir paieidgs Sio Tvarkos apra5o

reikalavimus, uZ Mokyklai ar tretiesiems asmenims padaryt4 Zal4 atsako Lietuvos Respublikos
teises aktq nustatyta tvarka.

32. Paai5kejus, kad asmuo nesilaike konfidencialumo principo, netinkamai (ne darbo
tikslais) naudojo slapt4 informacij4 (pavyzdliui, aptarinejo su pa5aliniais asmenimis), sieke gauti
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Konfidencialios informacijos nenustatytoms ar nepavestoms funkcijoms vykdyti, gali bfti priimtas
sprendimas skirti drausming nuobaud4.

33. Iki Tvarkos apra5o isigaliojimo priimti Mokyklos darbuotojai, kurie turi lailqrtis Tvarkos
apra5o reikalavimo, konfidencialumo pasiZadejimus pasiraSo ne veliau kaip per 10 darbo dienq po
Sio Tvarkos apra5o isigaliojimo.

34. Darbo santykiq nutraukimas arba paslaugq sutarties nutraukimas neatleidZia asmens nuo
atsakomybes uZ Konfi dencialios informacij os atskleidim4.



Konfi dencialios informacij os nustatymo ir
naudoj imo bei konfidencialumo laikymosi

tvarkos apra5o I priedas

KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI PASIZADEJIMAS

AS,

(vardas, pavarde)

(pareigq pavadinimas)

pripaZistu, kad atlikdamas (a) darb4 ir visas kitas pareigas, kurias man gali tekti vykdyti
pagal darbo sutarti ar vadovybes nurodym4, galiu gauti ir gausiu informacijos apie tam tikrus
konfidencialius Pakruojo r. Lygumq pagrindines mokyklos (toliau - Mokykla) veiklos klausimus ir
informacijos, kuri yra i5skirtine Mokyklos ar asmens nuosavybe.

1. PasiZadu:

1.1. saugoti duomenis, sudarandius Mokyklos Konfidenciali4 informacijq kurie tapo arba
taps Zinomi, ir neskleisti Konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims nei darbo arba
paslaugq teikimo sutarties galiojimo metu, nei pasibaigus darbo arba paslaugq teikimo laikotarpiui,
neatsiZvelgiant i prieZastis, i5skyrus atvejus, kai:

1.1.1. Konfidenciali informacija gali buti atskleidZiama darbuotojams, kurie, vykdydami
darbo funkcijas, turi teisg susipaZinti su Konfidencialia informacija;

| .l .2. gawramas ra5ti5kas Mokyklos direktoriaus leidimas (rezoliucij a);
1.1.3. to reikalauja Lietuvos Respublikos teises aktai;
1.2. saugoti suZinot4 Konfidenciali4 informacij4 ir imtis reikiamq priemoniq, kad

Konfidenciali informacija nebttq prieinama ir atskleista tretiesiems asmenims;
1.3. naudoti gaut4 Konfidenciali4 informacijq i5imtinai tik Mokyklos interesais;
1.4. Konfidencialios informacijos nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu btidu nedauginti,

nedaryti jokiq pakeitimq ir nenaudoti asmeniniams tikslams arba savo Seimos, giminaidiq arba
trediqjq zrmenq interesais be ai5kaus i5ankstinio ra5ti5ko Mokyklos direktoriaus sutikimo;

1.5. laikytis visq nustatytq darbo tvarkos taisyklese, Siame tvarkos apra5e, vadybos sistemos
dokumentuose ir taikomuose standartuose nustatytq reikalavimq;

1.6. saugoti man patiketus dokumentus, kuriuose yra duomenys, sudarantys Konfidenciali4
informacij4, tokiu btdu, kad tretieji asmenys neturetq galimybes su jais susipaZinti arba
pasinaudoti.

2. Patvirtinu, kad:
2.1. man i5ai5kinta, kad Mokyklos Konfidenciali4 informacij4 sudaro visa informacija,

apibrdLla Konfidencialios informacijos nustat5rmo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi
tvarkos apra5e, su kuriuo esu pasira5ytinai supaZindintas (-a).

2.2. esu supaZindinta (-as) su Mokyklos vadybos sistema, suprantu prooesus ir procedflras;
2.3. man yra suprantama, kad privalau laikytis dokumentuose nustat5rhl reikalavimq.



3. Esu ispdtas (a), kad paZeidgs 5i pasiZadejim4, turesiu atlyginti padarytq Zal4 Lietuvos
Respublikos teises aktq nustatytatvwka ir kad uZ Konfidencialios informacijos atskleidimq man
gali btiti taikoma Mokyklos dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teises aktuose numatyta
atsakomybe.

(pareigq pavadinimas) (vardas ir pavarde) (paraSas)

7


