Asmens duomenų tvarkymo Joniškio rajono
savivaldybės administracijoje politikos
3 priedas
(Informavimo apie asmens duomenų tvarkymą forma)
INFORMAVIMAS APIE DARBUOTOJO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ
____________
(data)

Joniškis
Aš,

, sutinku ir esu informuotas (-a),
(darbuotojo vardas, pavardė)

kad mano asmens duomenys yra tvarkomi duomenų valdytojo – Joniškio rajono savivaldybės
administracijos (toliau – Savivaldybės administracija), juridinio asmens kodas 288712070, buveinės
adresas Livonijos g. 4, 84124 Joniškis, kuri yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną –
________________________________________________________________________________
(vardas pavardė, el. pašto adresas, telefonas)

1. Savivaldybės administracijoje tvarkomi mano asmens duomenys – vardas, pavardė,
asmens kodas, parašas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio
numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeiminė padėtis, pareigos,
duomenys apie priėmimą (perkėlimą) į pareigas, atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir
kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį,
išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie
skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie valstybės
tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, viešų ir privačių interesų deklaravimo duomenys, Lietuvos
Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data,
dokumentą išdavusi įstaiga, specialių kategorijų asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu,
dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti
asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti įpareigoja įstatymai ir kiti
teisės aktai.
2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
2.1. darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos;
2.2. Savivaldybės administracijos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam
vykdymui;
2.3. tinkamai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;
2.4. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti.
3. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Lietuvos Respublikos darbo kodeksas,
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir juos įgyvendinantys poįstatyminiai teisės
aktai.
4. Mano asmens duomenys gali būti perduoti:
4.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas Savivaldybės
administracijai;
4.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato
teisės aktų reikalavimai;
4.3. kitiems fiziniams / juridiniams asmenims mano sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl
konkretaus atvejo.
5. Sutinku / nesutinku, kad dėl Savivaldybės administracijos renginių viešinimo:
(netinkamą išbraukti)

 būsiu fotografuojamas;

2
 būsiu filmuojamas.
6. Sutinku / nesutinku, kad fotografavimo ar filmavimo metu gauti asmens duomenys būtų
(netinkamą išbraukti)

skelbiami:
 Savivaldybės administracijos patalpose;
 Savivaldybės administracijos interneto svetainėje;
 Savivaldybės administracijos „Facebook“ paskyroje;
 rajono vietinėje spaudoje.
7. Turiu teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti mano duomenis. Sutikimo atšaukimas
nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo,
teisėtumui.
8. Visais klausimais, susijusiais su mano asmens duomenų tvarkymu, apsaugos užtikrinimu
ar asmens duomenų saugumo pažeidimais galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais
kontaktais:
_________________________________________________________________
(duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas, telefono numeris)

9. Galiu teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti šias teises:
9.1. teisę leisti susipažinti su mano asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti;
9.2. teisę apriboti duomenų tvarkymą;
9.3. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi;
9.4. teisę į asmens duomenų perkeliamumą.
Šias teises galiu įgyvendinti teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Mano asmens duomenys bus saugomi 50 metų (išskyrus asmens duomenis, renkamus
dėl Savivaldybės administracijos renginių viešinimo). Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens
duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis
ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų
nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikia šių duomenų
tvarkymui, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.
11. Turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos 17,
Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt), jeigu Savivaldybės administracija
neteisėtai tvarko mano asmens duomenis arba neįgyvendina mano teisių.

________________
(parašas)

__________________

__________________________
(vardas, pavardė)

