Nacionalinės mokėjimo agentūros
prie Žemės ūkio ministerijos
asmens duomenų tvarkymo taisyklių
8 priedas
(Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma)
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks.: (8 5) 261 9494
El. paštas: ada@ada.lt
arba
Duomenų subjekto vardas, pavardė
Kontaktiniai duomenys
PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ
_______
(data)
________
(miestas)

1. Duomenų valdytojas:
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Kodas 288739270
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 252 6999
El. paštas info@nma.lt
2. Duomenų apsaugos pareigūnas:
l. e. p. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos patarėja Viltė
Smalakytė, tel. (8 5) 250 0312, el. paštas vilte.smalakyte@nma.lt arba duomenupareigunas@nma.lt.
3. Asmens duomenų saugumo pažeidimas:
3.1. asmens duomenų saugumo pažeidimo data, laikas ir vieta:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.2. asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo data ir laikas:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.3. asmens duomenų saugumo pažeidimo aplinkybės1:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.4. apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius ir
kategorijos:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.5. apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius ir kategorijos:
1

Nurodoma, ar tai asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas), asmens duomenų
integralumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas), asmens duomenų valdymo kontrolės praradimas
(asmens duomenų praradimas, sunaikinimas).
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___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.6. tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.7. kita, duomenų valdytojo nuomone, reikšminga informacija:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4. Priemonės, kurių duomenų valdytojas ėmėsi arba siūlo imtis, kad būtų pašalintas
asmens duomenų saugumo pažeidimas arba kad būtų sumažintos neigiamos pasekmės:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5. Informacija apie tai, ar apie asmens duomenų saugumo pažeidimą informuoti
duomenų subjektai (jeigu duomenų subjektai neinformuojami, nurodomos priežastys):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6. Pasiūlymai, kokių priemonių gali imtis duomenų subjektai, siekdami sumažinti ar
išvengti asmens duomenų saugumo pažeidimo neigiamų padarinių2 (pildoma, jeigu Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos gali pateikti efektyvių pasiūlymų duomenų subjektui):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
7. Vėlavimo pateikti informaciją Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau –
Inspekcija) priežastys3 (pildoma, jeigu pranešimas teikiamas Inspekcijai praėjus daugiau kaip 72 val.
po pažeidimo paaiškėjimo):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Ar su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusi informacija bus teikiama etapais 4
(pildoma, jeigu pradiniame pranešime neįmanoma pateikti visos ir išsamios su asmens duomenų
saugumo pažeidimu susijusios informacijos, ir informacija Inspekcijai numatoma teikti etapais):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

(pareigos)

2

Pildomas, jeigu pranešimas yra teikiamas duomenų subjektui.
Jei pranešimas yra teikiamas duomenų subjektui, nepildoma.
4
Jei pranešimas yra teikiamas duomenų subjektui, nepildoma.
3
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