PATVIRTINTA
UAB „___________“ direktoriaus
2018 m. _______ __ dienos sakymu Nr. ___
ASMENS DUOMEN TVARK MO TAIS KL S

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios asmens duomen tvarkymo taisykl s (toliau – Taisykl s) reglamentuoja interneto
svetain s www.bef.lt (toliau – Interneto svetain ) lankytojo, suvedusio teisingus savo asmens
duomenis interneto svetain je esančiose anketose ar užsisakančio naujienlaišk (toliau –
duomen subjektas), pagrindinius asmens duomen rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus
bei tvarką.
1.2. Taisykli privalo laikytis visi Vš Baltijos aplinkos forumas, mon s kodas 110090837
(toliau tekste – Duomen valdytojas) darbuotojai (toliau kartu – darbuotojai) ir galioti
asmenys, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Prieiga prie
asmens duomen gali b ti suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems tai yra b tina j
funkcijoms vykdyti.
1.3. Taisykl se vartojamos sąvokos:
1.3.1. asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizin asmen , kurio tapatyb nustatyta
arba kurio tapatyb galima nustatyti (duomen subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatyb
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatyb tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti,
vis pirma pagal identifikatori , kaip antai vardą ir pavard , asmens identifikavimo
numer , buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatori arba pagal vieną ar kelis to
fizinio asmens fizin s, fiziologin s, genetin s, psichin s, ekonomin s, kult rin s ar
socialin s tapatyb s požymius;
1.3.2.
– fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agent ra ar kita
staiga, kuri duomen valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;
1.3.3.
– fizinis asmuo, kurio asmens duomenys tvarkomi;
1.3.4. duo
– bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemon mis su asmens duomenimis ar asmens duomen rinkiniais atliekama operacija
ar operacij seka, kaip antai rinkimas, rašymas, r šiavimas, sisteminimas, saugojimas,
adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant,
platinant ar kitu b du sudarant galimyb jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas
su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
1.3.5.
– Vš Baltijos aplinkos forumas, Lietuvos Respublikos juridinis
asmuo, juridinio asmens kodas 110090837, Užupio g. 9/2-17 LT-01202 Vilnius, Lietuvos
Respublika.
1.3.6. Kitos Taisykl se vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, nustatytas Lietuvos Respublikos
asmens duomen teisin s apsaugos statymo (toliau – ADTA ) ir ES Bendrojo duomen
apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) nuostatose.
1.4. Taisykl s parengtos vadovaujantis ADTA , BDAR, Bendraisiais reikalavimais
organizacin ms ir technin ms asmens duomen saugumo priemon ms, patvirtintais

Valstybin s duomen apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. sakymu Nr.
1T-71 (1.12) (Valstybin s duomen apsaugos inspekcijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18
d. sakymo Nr. 1T-74(1.12.E) redakcija)„D l Bendr j reikalavim organizacin ms ir
technin ms asmens duomen saugumo priemon ms patvirtinimo“, ir kitais teis s aktais,
reglamentuojančiais asmens duomen tvarkymą ir apsaugą.
1.5. ši Taisykli tikslas – reglamentuoti duomen subjekt asmens duomen rinkimo, tvarkymo
ir saugojimo principus bei tvarką, taip pat nustatyti Duomen subjekt teises, Asmens
duomen apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomen apsaugos gyvendinimo
priemones ir kitus su Duomen tvarkymu susijusius klausimus.
2. A
,
,
2.1. Duomen valdytojas ši Taisykli pagrindu Asmens duomenis tvarko tiesiogin s rinkodaros
tikslu.
2.2. Duomen valdytojas asmens duomenis tvarko vadovaudamasis šiais pagrindiniais asmens
duomen tvarkymo principais:
2.2.1. asmens duomenys renkami apibr žtais ir teis tais tikslais, nustatytais teis s aktais, ir
tvarkomi su šiais tikslais suderintais b dais;
2.2.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo princip ,
nereikalaujama iš duomen subjekt pateikti t duomen , kurie n ra reikalingi,
nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;
2.2.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teis tai. Duomen valdytojas užtikrina,
kad jo galioti duomen tvarkytojai (tame tarpe darbuotojai) asmens duomenis tvarko
vadovaudamiesi šiomis Taisykl mis, ADTA ir BDAR nuostatomis. Duomen valdytojo
galioti duomen tvarkytojai turi teis rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip
naudoti asmens duomenis tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas, apibr žtas pareigyb s
aprašyme, pareiginiuose nuostatuose ar tarp Duomen valdytojo ir duomen tvarkytojo
sudaromoje sutartyje. Duomen tvarkytojas (tame tarpe darbuotojams) draudžiama
savavališkai rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip tvarkyti asmens duomenis.
Tvarkomi asmens duomenys turi b ti tiksl s ir, jei reikia d l asmens duomen tvarkymo,
atnaujinami. Netiksl s ar neišsam s duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba
j tvarkymas sustabdomas šiose Taisykl se nustatyta tvarka;
2.2.4. asmens duomenys tikslinami, taisomi, keičiami, papildomi, anuliuojami bei atkuriami
duomen subjekto prašymu, taip pat duomen valdytojo iniciatyva;
2.2.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomen subjekt tapatyb b t galima
nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, d l kuri šie duomenys buvo surinkti ir
tvarkomi;
2.2.6. asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR, ADTA ir kituose atitinkamą veiklą
reglamentuojančiuose teis s aktuose nustatytus asmens duomen tvarkymo reikalavimus.
2.3. Tiesiogin s rinkodaros tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, elektroninio pašto
adresas.
2.4. Tiesiogin s rinkodaros tikslais Duomen valdytojas duomen subjekto asmens duomenis
tvarko tik esant duomen subjekto sutikimui, kur duomen subjektas pateikia
užsiregistruodamas Interneto svetain je ir/arba užsisakydamas naujienlaišk . Duomen
subjekto sutikimas yra išreiškiamas pažymint atitinkamu b du registracijos formoje

pateikiamą sutikimą d l asmens duomen tvarkymo. Tokie duomenys renkami ir automatiniu
b du naudojami tik šiose Taisykl se nustatyta tvarka ir nustatytais tikslais.
2.5. Duomen subjektui užsisakant naujienlaiškio prenumeratą, elektroniniu paštu yra siunčiamas
elektroninis laiškas, kuriame nurodomas duomen subjekto sutikimas su prenumerata ir
asmens duomen tvarkymo patvirtinimas spaudžiant mygtuką „Sutinku“ arba aktyvuojant
elektroniniame laiške pateiktą interneto svetain s nuorodą, aiškiai pažymint, kad tokios
nuorodos aktyvavimas yra sutikimas d l asmens duomen tvarkymo. Duomen subjektas bus
laikomas nesutinkantis su prenumerata ir asmens duomen tvarkymu, jeigu Duomen
subjektas neatliks joki veiksm (nespaus ant mygtuko „Sutinku“ arba neaktyvuos interneto
svetain s nuorodos). Esant duomen subjekto nesutikimui - Duomen valdytojas neatlieka
tokio duomen subjekto asmens duomen tvarkymo veiksm .
2.6. Duomen valdytojas sipareigoja neperleisti joki asmens duomen , tvarkom šiose
Taisykl se nustatytais tikslais jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos
teis s akt nustatytais atvejais ir tvarka.
2.7. Registruoto lankytojo asmens duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio Registruoto
lankytojo prisijungimo prie Interneto svetain s. Pasibaigus duomen saugojimo terminui,
Registruoto lankytojo asmens duomenys sunaikinami galiojanči teis s akt nustatyta tvarka.
2.8. Registruoto lankytojo asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias organizacines bei
technines priemones, apsaugančias asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteis to
sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, panaudojimo, taip pat nuo bet kokio kito neteis to
tvarkymo.
2.9. Duomen valdytojas asmens duomenis renka ir gauna iš ši informacini šaltini :
2.9.1. Duomen subjekt ;
2.9.2. Duomen subjekto prašymu iš treči j šali , nurodyt paties duomen subjekto;
2.9.3. Tais atvejais, kai duomen subjektas registruojasi Duomen valdytojo interneto
tinklalapyje naudodamas turimą facebook.com arba google.com (gmail.com) paskyrą – iš
facebook.com arba google.com valdanči bendrovi .
2.10. Duomen valdytojas nerenka ir netvarko joki duomen subjekt , esanči jaunesni nei 16
met amžiaus asmens duomen . Duomen subjekt , nesulaukusi 16 met , sutikimai d l
asmens duomen
tvarkymo yra laikomi negaliojančiais. Duomen
subjektas,
registruodamasis Duomen valdytojo interneto svetain je privalo pateikti išsamius ir
teisingus Asmens duomenis. Paaišk jus, kad duomen subjekto pateikti duomenys yra
netiksl s, duomen valdytojas turi teis pareikalauti duomen subjekto patikslinti netikslius
duomenis, o duomen subjektui nepatikslinus asmens duomen , duomen valdytojas turi
teis sunaikinti jo žinioje esančius duomen subjekto duomenis ir panaikinti duomen
subjekto paskyrą.
2.11. Duomen subjektas privalo nedelsdamas atlikti tinkamus asmens duomen pakeitimus
duomen valdytojo interneto svetain je arba paštu pranešti duomen valdytojui, jeigu
duomen subjekto asmens duomenys pasikeičia po registracijos duomen valdytojo
interneto svetain je. Duomen valdytojas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią duomen
subjektui ir/ar tretiesiems asmenims d l to, jog duomen subjektas nurod neteisingus ir/ar
neišsamius asmens duomenis arba nepateik ir nepapild asmens duomen pasikeitim .
2.12. Duomen valdytojas galioja tvarkyti asmens duomenis tik tuos duomen tvarkytojus, kurie
yra raštu arba pagal statymą pareigoti:

2.12.1. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlyg bet kokiomis priemon mis susipažinti su
asmens duomenimis tretiesiems asmenims, kurie n ra galioti tvarkyti asmens duomenis
ir kuriems n ra suteikta teis gauti asmens duomenis šiose Taisykl se ar statymuose
nustatyta tvarka;
2.12.2. saugoti Asmens duomen paslapt ;
2.12.3. nedelsiant pranešti duomen valdytojo vadovui apie bet kokias žinomas aplinkybes,
galinčias kelti gr sm Asmens duomen saugumui;
2.12.4. laikytis asmens duomen apsaugą reglamentuojanči teis s akt nuostat .
3. D
3.1. Duomen subjektas turi teis :
3.1.1. žinoti (b ti informuotas) apie savo asmens duomen tvarkymą;
3.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi bei gauti vis savo
asmens duomen pateikt duomen valdytojui kopijas prastiniu kompiuteri nuskaitom
formatu;
3.1.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens
duomen tvarkymo, išskyrus saugojimą, veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant
Taisykli ir kit teis s akt nuostat ;
3.1.4. nesutikti, kad b t tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus teis s aktuose ir Taisykl se
nustatytas išimtis.
3.1.5. reikalauti, kad jo asmens duomenys b t visiškai ištrinti ( ei b i pamir am), išskyrus
atvejus kai duomen valdytojas negali ištrinti duomen d l teis s aktuose tvirtint
pareig ir reikalavim vykdymo.
3.2. Duomen valdytojas gav s duomen subjekto prašymą d l vienos iš ši Taisykli 3.1. punkte
nurodyt duomen subjekto teisi vykdymo, ne v liau kaip per 20 darbo dien vykdo
duomen subjekto reikalavimą arba pateikia duomen subjektui raštišką atsisakymą d l
veiksm susijusi su asmens duomenimis vykdymo.
3.3. Duomen subjektas, pateik s asmens tapatyb patvirtinant dokumentą arba teis s akt
nustatyta tvarka ar elektronini ryši priemon mis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti
asmen , patvirtin s savo asmens tapatyb , turi teis neatlygintinai susipažinti su duomen
valdytojo turimais jo asmens duomenimis.
3.4. Duomen subjekto pranešimai ar prašymai duomen valdytojui teikiami elektroniniu paštu:
info@bef.lt, arba siunčiant pranešimą pašto siunta duomen valdytojo buvein s adresu,
nurodytu ši Taisykli 1.2. punkte.
4. Slapukai
4.1. Interneto svetain je yra naudojami slapukai (angl. cookies), kurie padeda užtikrinti
Lankytojams teikiam paslaug kokyb .
4.2. Slapukas yra mažas tekstinis dokumentas, turintis unikal identifikacijos numer , kuris yra
perduodamas iš duomen valdytojo interneto svetain s duomen subjekto renginio kietąj
diską tam, kad duomen valdytojas gal t atskirti duomen subjekto renginio prisijungimą
prie duomen valdytojo sistemos ir tokiu b du interneto svetain s veikimas b t
pritaikomas ir organizuojamas konkrečiam duomen subjektui.

4.3. Duomen valdytiojui slapuku perduodama informacija n ra asmens duomenys ir n ra
naudojama duomen subjekto tapatybei nustatyti.
4.4. Duomen subjektas sutikimą su slapuk politika patvirtina pažym damas, kad „Sutinku“ su
slapuk naudojimu šiose Taisykl se nustatyta tvarka ir tikslais. Duomen subjektui
nesutikus su slapuk naudojimu duomen valdytojo interneto svetain gali tinkamai
nefunkcionuoti.
5. A
5.1. Duomen valdytojas gyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas
apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteis to sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteis to tvarkymo. Siekdama užtikrinti asmens
duomen apsaugą, duomen valdytojas gyvendina šias asmens duomen apsaugos
priemones:
5.1.1. administracines (saugaus dokument ir kompiuterini duomen bei j archyv tvarkymo,
taip pat vairi veiklos sriči darbo organizavimo tvarkos nustatymas, personal
supažindinimas su asmens duomen apsauga darbinant ir pasibaigus darbo ar panašiems
santykiams irk t.);
5.1.2. technin s ir programin s rangos apsaugos (tarnybini stoči , informacini sistem ir
duomen bazi administravimas, darbo viet , Bendrov s patalp prieži ra, serveri
kuriuose laikomos duomen baz s saugumo standart užtikrinimo ir kt.);
5.1.3. komunikacij ir kompiuteri tinkl apsaugos (bendro naudojimo duomen , program ,
nepageidaujam duomen paket filtravimas (firewalling) ir kt.
5.2. Asmens duomen tvarkymo saugos reikalavim yra pareigojamas laikytis kiekvienas
duomen tvarkytojas, kuriam pavedama atlikti asmens duomen tvarkymo veiksmus.
5.3. Duomen valdytojas taiko šias organizacines asmens duomen saugumo priemon s:
5.3.1. užtikrinama prieigos prie asmens duomen apsauga, valdymas ir kontrol ;
5.3.2. prieiga prie asmens duomen suteikta tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra
reikalingi jo funkcijoms, susijusioms su duomen tvarkymo veiksmais, vykdyti;
5.3.3. su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos duomen tvarkymo veiksmus, kuriems
atlikti duomen tvarkytojui yra duodamas duomen valdytojo galiojimas, nurodymas ar
pavedimas;
5.3.4. gyvendinti reikalavimai prieigos prie asmens duomen slaptažodžiams: užtikrintas j
konfidencialumas; jie yra unikal s; sudaryti iš ne mažiau kaip 8 simboli , nenaudojant
asmeninio pob džio informacijos; keičiami ne rečiau kaip kartą per 3 m nesius; pirmojo
prisijungimo metu naudotojo privalomai keičiami;
5.3.5. apribojamas ne galiot asmen patekimas patalpas, kuriose saugomi asmens duomenys;
5.3.6. užtikrinamas asmens duomen naikinimas pasibaigus šiose Taisykl se nustatytam
duomen saugojimo terminui;
5.3.7. užtikrinama kompiuterin s rangos apsauga nuo kenksmingos programin s rangos –
diegiamos antivirusin s programos, vykdomas j atnaujinimas);
5.3.8. ne rečiau kaip kartą per 1 metus atliekamas poveikio asmens duomen saugumui
vertinimas;
5.3.9. aktyvioje (veikiančioje) duomen baz je saugomi asmens duomenys šifruojami;

5.3.10. naudojamos asmens duomen saugumo priemon s, kuri pagalba kontroliuojami
duomen baz / tarnybin stot / informacin sistemą administruojanči asmen veiksmai.
5.4. Duomen valdytojo darbuotojai, kurie tvarko asmens duomenis arba eidami savo pareigas
juos sužino, privalo laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens
duomenimis susijusią informaciją, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra vieša pagal
galiojančius Lietuvos Respublikos teis s aktus. Konfidencialumo principo darbuotojai turi
laikytis net ir pasibaigus darbo santykiams.
6. A
i ir informavimas
6.1. Asmens duomen apsaugos pažeidimas – tai veiksmai ar neveikimas, kurie gali sukelti ar
sukelia nepageidaujamus padarinius, taip pat prieštarauja statym , reglamentuojanči asmens
duomen apsaugą, normoms. Asmens duomen apsaugos pažeidimo poveikio laipsn , žalą ir
padarinius kiekvienu konkrečiu atveju nustato duomen valdytojo vadovas ar iš jo galiot
asmen sudaryta komisija.
6.2. Asmens duomen apsaugos pažeidimo atveju, duomen valdytojas nedelsdamas bet ne v liau
kaip per 48 valandas nuo sužinojimo apie asmens duomen saugumo pažeidimą, praneša apie
vykus pažeidimą Valstybinei duomen apsaugos inspekcijai ir duomen subjektams,
išskyrus atvejus kai asmens duomen saugumo pažeidimas nekelia realaus pavojaus subjekt
teis ms ir laisv ms. Pranešimai apie asmens duomen apsaugos pažeidimą duomen
subjektams yra siunčiami elektroniniu paštu, kur duomen subjektas nurodo duomen
valdytojui, arba pašto siuntą, jeigu duomen subjektas duomen valdytojui yra nenurod s
elektroninio pašto adreso.
6.3. Tais atvejais, kai Asmens duomen apsaugos pažeidimas yra nesusij s su atsitiktiniais gamtos
vykiais (žaibas, potvynis, gaisras ir pan.) ir yra žmogaus veiksm padarinys, Bendrov
sužinojusi apie Asmens duomen apsaugos pažeidimą nedelsdama kreipiai atitinkamas
teis saugos institucijas su pareiškimu d l galimai atliktos nusikalstamos veikos.
7. Baigiamosios nuostatos
7.1. Visi pranešimai, susij su asmens duomen tvarkymu, Duomen valdytojui yra pateikiami
elektroniniu paštu (info@bef.lt) arba paštu (adresu Vš Baltijos aplinkos forumas, Užupio g.
9/2-17 LT-01202 Vilnius).
7.2. Atsakymą Duomen valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas iš
duomen subjekto ne v liau kaip per 20 kalendorini dien nuo asmens prašymo gavimo
dienos.
7.3. Ši taisykli laikomosi prieži rą atlieka duomen valdytojo vadovas ar jo galiotas asmuo,
Taisykl s yra perži rimos ir, jeigu reikia, atnaujinamos ne rečiau kaip kartą per kalendorinius
metus. Taisykli papildymai ar pakeitimai sigalioja nuo j paskelbimo, t.y. nuo tos dienos,
kai jie yra patalpinami duomen valdytojo Interneto svetain je.
7.4. Duomen valdytojo darbuotojai, kurie galioti tvarkyti asmens duomenis, su šiomis
Taisykl mis yra supažindinami pasirašytinai.

Direktorius

_______________

