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DUOMENŲ TVARKYMO VEIKLOS ĮRAŠAI 

 

Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Kandidatų į laisvas darbo vietas atranka, siekis atrinkti reikalingus kandidatus ir sudaryti darbo 

sutartis 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Siekiantys įsidarbinti asmenys 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie 

išsilavinimą (kvalifikaciją), duomenys apie darbo patirtį, duomenys apie užsienio kalbų 

mokėjimą, kiti duomenys, nurodyti siekiančių įsidarbintų asmenų pateiktuose gyvenimo 

aprašymuose, rekomendacijose, motyvaciniuose raštuose ir kt. 

Duomenų gavėjų kategorijos 



Direktorė, vyr. specialistė, skyrių vedėjai 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi iki vykdomos atrankos pabaigos 

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: 

Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Organizacinės saugumo priemonės: 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorė, vyr. specialistė 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 



Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Praktikos vietų suteikimas 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Praktiką atliekantys asmenys 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas, duomenys apie studijas, duomenys apie mokymosi įstaigą, praktikos pradžia ir 

pabaiga 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorė, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę – 50 metų nuo 

praktikos sutarties pasibaigimo (nutraukimo), išskyrus atvejus, kai dėl tam tikrų duomenų 

saugojimo yra nustatytini kiti terminai. 

Duomenys ištrinami ir sunaikinami po nustatytų terminų. 



Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: 

Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Organizacinės saugumo priemonės: 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis), sutarties vykdymas 

(BDAR 6 straipsnio 1 dalies (b) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorius, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Savanorystė 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Savanoriai 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, savanorystės pradžia 

ir pabaiga 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorius, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę 

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: Organizacinės saugumo priemonės: 



Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorius, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Įdarbinimas (darbo sutarties sudarymas ir vykdymas), darbdavio įsipareigojimų vykdymas pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus, saugių ir darbuotojo sveikatai nekenksmingų sąlygų 

užtikrinimas, personalo administravimas 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Darbuotojai 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pareigos, priskaičiuotas darbo užmokestis, 

asmeninės banko sąskaitos numeris, Sodros pažymėjimo numeris, duomenys apie sveikatą 

(tam tikrais atvejais – neįgalumą), duomenys apie turimą išsilavinimą (kvalifikaciją), asmens 

dokumento duomenys, kita informacija apie duomenų subjektą (priklausomai nuo situacijos) 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorė, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai, direktorės pavaduotoja, prie tam tikrų 

duomenų (darbuotojų saugos ir sveikatos srityje) prieina aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas, 

kiti duomenų tvarkytojai (samdoma darbų saugos įmonė, IT paslaugas teikianti įmonė) 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 



Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę – 50 metų nuo darbo 

sutarties pasibaigimo (nutraukimo), išskyrus atvejus, kai dėl tam tikrų duomenų saugojimo yra 

nustatytini kiti terminai. 

Duomenys ištrinami ir sunaikinami po nustatytų terminų. 

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: 

Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Organizacinės saugumo priemonės: 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų valdytojo teisinių įsipareigojimų vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) papunktis), 

teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) papunktis), sutarties vykdymas (BDAR 6 

straipsnio 1 dalies (b) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorė, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Duomenų surinkimas į asmenines darbuotojų bylas, galimybė susisiekti su darbuotoju ne darbo 

metu, personalo administravimas 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Darbuotojai 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Asmeninis telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nuotrauka, darbuotojo asmens 

dokumento kopijos, kt. 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorė, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai, gali būti perduodama kitiems darbuotojams 

ar duomenų tvarkytojams pagal poreikį 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę – 50 metų nuo darbo 

sutarties pasibaigimo (nutraukimo), išskyrus atvejus, kai dėl tam tikrų duomenų saugojimo yra 

nustatytini kiti terminai arba iki tol, kol darbuotojas panaikina (atšaukia) sutikimą dėl šių 



duomenų tvarkymo. 

Duomenys ištrinami ir sunaikinami po nustatytų terminų arba darbuotojui panaikinus (atšaukus) 

sutikimą dėl šių duomenų tvarkymo. 

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: 

Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Organizacinės saugumo priemonės: 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų subjekto sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis), teisėti interesai (BDAR 

6 straipsnio 1 dalies (f) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorė, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Socialinių paslaugų teikimas 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Klientai, lankytojai (negalią turintys asmenys) 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, duomenys apie 

sveikatą, neįgalumą, veiksnumą, specialiųjų poreikių poreikį, vaizdo duomenys, kt. 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorė, direktorės pavaduotoja, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai, socialiniai 

darbuotojai, gali būti perduodama kitiems įstaigos darbuotojams, specialistams 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, išskyrus atvejus, 

kai dėl tam tikrų duomenų saugojimo yra gauti duomenų subjektų sutikimai. 

Duomenys ištrinami ir sunaikinami po nustatytų terminų arba duomenų subjektams panaikinus 

(atšaukus) savo sutikimą. 



Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: 

Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Organizacinės saugumo priemonės: 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (b) papunktis), duomenų valdytojo 

teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) papunktis), duomenų valdytojo teisiniai 

įsipareigojimai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) papunktis), duomenų subjekto sutikimas (BDAR 

6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorė, direktorės pavaduotoja, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai, socialiniai 

darbuotojai 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Paslaugų užsakymas, bendradarbiavimas 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Partneriai, specialistai (užimtumo specialistai, teisininkai ir kt.) 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto 

adresas, banko sąskaitos numeris, individualios veiklos ar verslo liudijimo duomenys 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorė, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, išskyrus atvejus, 

kai dėl tam tikrų duomenų saugojimo yra gauti duomenų subjektų sutikimai. 

Duomenys ištrinami ir sunaikinami po nustatytų terminų arba duomenų subjektams panaikinus 

(atšaukus) savo sutikimą. 



Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: 

Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Organizacinės saugumo priemonės: 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (b) papunktis), duomenų valdytojo 

teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) papunktis), duomenų valdytojo teisiniai 

įsipareigojimai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) papunktis), duomenų subjekto sutikimas (BDAR 

6 straipsnio 1 dalies (a) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorė, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Viešųjų darbų atlikimas 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Asmenys, kurie atlieka viešuosius darbus 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens dokumento duomenys, adresas, 

telefono numeris, duomenys apie sveikatą, nuotrauka, duomenys apie atliekamus viešuosius 

darbus, jų pradžią ir pabaigą 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorė, direktorės pavaduotoja, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys saugomi pagal Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, išskyrus atvejus, 

kai dėl tam tikrų duomenų saugojimo yra gauti duomenų subjektų sutikimai. 

Duomenys ištrinami ir sunaikinami po nustatytų terminų arba duomenų subjektams panaikinus 

(atšaukus) savo sutikimą. 



Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: 

Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Įstaigos patalpose yra laikomasi 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, 

dokumentai yra saugomi rakinamose 

dokumentų spintose ar seifuose 

Organizacinės saugumo priemonės: 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų valdytojo teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) papunktis), duomenų 

valdytojo teisiniai įsipareigojimai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (c) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorė, direktorės pavaduotoja, vyr. specialistė, vyr. specialistė apskaitai 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 



Duomenų valdytojas: 

Negalią turinčių asmenų centras „Korys“ 

Adresas: 

 

Danų g. 15A, Kaunas 

Telefono numeris: 

 

+370 37 490415 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@nckorys.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.nckorys.lt 

Duomenų apsaugos pareigūnas: 

MB „Dejuris“ 

Adresas: 

 

Naujininkų g. 10A-6, 

Vilnius 

Telefono numeris: 

 

+370 638 38538 

Elektroninio pašto 

adresas: 

info@dejuris.lt 

Kitos ryšių priemonės: 

 

www.dejuris.lt 

Duomenų tvarkymo tikslas 

Vaizdo stebėjimas įstaigos turto apsaugos, darbuotojų, klientų, lankytojų, specialistų, svečių ir 

kitų duomenų subjektų turto ir turtinių interesų apsaugos tikslais 

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas 

Darbuotojai, klientai, lankytojai, specialistai, svečiai, kiti duomenų subjektai, patenkantys į 

vaizdo stebėjimo lauką 

Asmens duomenų kategorijų aprašymas 

Vaizdo duomenys 

Duomenų gavėjų kategorijos 

Direktorė, vyr. specialistė, aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas 

Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai 
taikoma): 

Trečiosios valstybės arba tarptautinės 

organizacijos, kuriai perduodami asmens 

duomenys pavadinimas: 

netaikoma 

BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų 

apsaugos priemonių dokumentai: 

netaikoma 

Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu: nėra 

Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma) 

Duomenys (vaizdo įrašai) ištrinami automatiškai po 21 kalendorinės dienos 

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas 

(kai įmanoma): 

Techninės saugumo priemonės: Organizacinės saugumo priemonės: 



Įstaigos naudojama programinė įranga yra 

nuolatos prižiūrima ir atnaujinama, aprūpinta 

antivirusinėmis programomis, priėjimas prie 

skaitmeninių įrenginių yra apsaugotas 

vartotojo vardais ir slaptažodžiais. 

Informacinių sistemų ir duomenų bazių vartotojų 

teisių ribojimas ir kontrolė, asmenys, dirbantys su 

asmens duomenimis, yra supažindinti su 

duomenų tvarkymo ir saugojimo politika, yra 

saistomi teisės aktuose nustatytų 

konfidencialumo pareigų, pasirašę įsipareigojimą 

neatskleisti asmens duomenų 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

Duomenų valdytojo teisėti interesai (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (f) papunktis) 

Darbuotojai, atsakingi už duomenų tvarkymą 

Direktorė, vyr. specialistė, aptarnavimo ir ūkio skyriaus vedėjas 

Kiti su asmens duomenų apsauga susiję dokumentai, esantys įstaigoje 

Asmens duomenų auditas 

Asmens duomenų saugojimo politika 

Asmens duomenų registrai 

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės  

Vaizdo duomenų registras 

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo aprašas 

Duomenų tvarkymo veiklos įrašai 

Duomenų tvarkymo sutartys 

Darbuotojo įsipareigojimas saugoti asmens duomenis, sutikimo formos ir kt. 

Duomenų įvedimo data: 2019-08-19 

 

 

 

 


