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NEGALIĄ TURINČIŲ ASMENŲ CENTRO „KORYS“
KONFIDENCIALUMO, ĮRAŠŲ TIKSLUMO, PASLAUGŲ GAVĖJO PRIVATUMO, ORUMO IR FIZINĖS
NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Negalią turinčių asmenų centro „Korys“ (toliau – Centras) konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų
gavėjo privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato,
kaip turi būti renkami, tvarkomi, naudojami ir saugomi asmens duomenys bei kaip užtikrinamas paslaugų gavėjo
privatumas ir fizinis neliečiamumas.
Šio Tvarkos aprašo privalo laikytis visi darbuotojai, Centre profesinę praktiką atliekantys studentai ir
savanoriai.
KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SAMPRATA
Konfidenciali informacija - bet kokia informacija, gauta darbo funkcijų vykdymo metu, kuri turi vertę dėl
to, kad jos nežino tretieji asmenys ir negali būti laisvai jiems prieinama.
Konfidenciali informacija gali būti išsaugota dokumentuose, nuotraukose, kompiuterio laikmenose,
video, audio, ir bet kokiose kitose informacijos duomenų kaupimo, saugojimo priemonėse. Konfidenciali informacija
gali būti žodinė, t. y. egzistuojanti žmogaus atmintyje ir neišsaugota materialia forma.
Centre konfidencialia informacija laikoma:
5.1. darbuotojų pareiginės algos dydis (išskyrus pastoviąją dalį), įspėjimai dėl darbo taisyklių pažeidimo,
asmens kodai, sveikatos duomenys, namų adresai, asmeninis el. paštas bei telefono numeris, tautybė, banko
sąskaitos numeriai, slaptažodžiai ir kita asmeninė darbuotojų informacija, kuri darbuotojo nurodoma kaip
konfidenciali;
5.2. paslaugų gavėjo ir/ ar jo artimųjų asmens kodas, medicininė diagnozė, nustatyto darbingumo bei
savarankiškumo, specialiųjų poreikių lygis, sveikatos būklė, namų adresas, telefono numeris, banko sąskaitos
numeris, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija.
5.3. Informacija, susijusi su Centro turto apsaugos organizavimu: signalizacijos kodas, kompiuterinės
apsaugos slaptažodžiai ir pan.
KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APSAUGA
Centro darbuotojai/praktiką atliekantys studentai/ savanoriai privalo pasirašyti Konfidencialumo
laikymosi pasižadėjimą (Tvarkos aprašo priedas Nr.1) ir laikytis visų jame numatytų įsipareigojimų.
Tais atvejais, kai asmens duomenys užfiksuoti popieriniame dokumente, šie dokumentai turėtų būti
laikomi saugioje vietoje, apribojant priėjimą prie jų kitiems asmenims.
Dokumentus ar kitas popierines laikmenas, kuriuose yra užfiksuoti tam tikri asmens duomenys, kai jie
nėra reikalingi, būtina susmulkinti ir sunaikinti, jog nebūtų įmanoma atstatyti jose esančią informaciją.
Elektroniniai asmens duomenys turėtų būti laikomi slaptažodžiais apsaugotuose įrenginiuose.
Slaptažodžiai turi būti reguliariai keičiami.
Informacija apie paslaugų gavėjus tretiems asmenims gali būti suteikta tik gavus raštišką paslaugų
gavėjų ar jo tėvų (globėjų) sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir tik slaptažodžiais užkoduotuose dokumentuose.

Gavus skundą, informaciją, ar pastebėjus darbuotoją, kuris pažeidė paslaugų gavėjų privatumą,
konfidencialumą, fizinį neliečiamumą, vadovaujamasi Centro etikos ir gerovės užtikrinimo politikoje numatytomis
procedūromis.
ĮRAŠŲ TIKSLUMAS
Siekiant užtikrinti asmens duomenų tikslumą, neturėtų kurti nereikalingų papildomų duomenų
rinkinių.
Darbuotojai turėtų pasinaudoti visomis galimybėmis, kad duomenys nuolat būtų atnaujinami
(pavyzdžiui, atnaujinti duomenis susirašinėjimo metu).
Duomenys yra nedelsiant atnaujinami, jeigu yra aptikti tam tikri netikslumai.
PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO IR ORUMO UŽTIKRINIMAS
Kiekvienas Centro paslaugų gavėjas turi galimybę savo asmeninius daiktus laikyti pastovioje jam
skirtoje vietoje.
Higieninės patalpos (tualetai) turi vidinius užraktus.
Kasdienės higienos priemonės (sauskelnės, įklotai) keičiami tik tam skirtoje aplinkoje (tualete),
siekiama, kad šią paslaugą tam pačiam paslaugų gavėjui teiktų tas pats darbuotojas.
Privatūs pokalbiai su paslaugų gavėjais ar jų tėvais (globėjais) vyksta uždaroje patalpoje.
Asmeninio pobūdžio informacija apie paslaugų gavėjus kitiems paslaugų gavėjams pasakojama tik
jiems girdint arba su jų sutikimu.
FIZINIS NELIEČIAMUMAS
Paslaugų gavėjui suteikiamas fizinis neliečiamumas tiek, kiek to pageidauja pats paslaugų gavėjas.
Paslaugos gavėjai liečiami tiek, kiek reikia paslaugos teikimui bei pačio paslaugų gavėjo ir aplinkinių saugumo
užtikrinimui.
Paslaugų gavėjui garantuojama asmens apsauga nuo nepagrįsto kitų asmenų fizinio kontakto, jei tam
nėra būtinybės, siekiant pačio asmens ar aplinkinių saugumo.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Tvarkos aprašas kas metai yra peržiūrimas, esant poreikiui – keičiamas.
Tvarkos aprašas skelbiamas Centro internetinėje svetainėje www.nckorys.lt
Darbuotojai ir paslaugų gavėjai su Tvarkos aprašu supažindinami susirinkimų metu.
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