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1. Pagrindiniai praėjusių 2019 metų asmens duomenų apsaugos veiklos rezultatai. 

Eil. 

Nr. 
Metinė veikla  

1.1. 2019 m. sausio 15 d. direktorės įsakymu Nr. V-3D “Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro 

duomenų valdytojo veiklos įrašo papildymo pakeitimo”, pakeisti veiklos įrašo duomenų 

tvarkytojo ir atsakomybės lentelėje pasikeitę duomenys.  
 

1.2. 2019 m. sausio 30 d. visuotinio susirinkimo metu darytas vaizdinės medžiagos pristatymas 

asmens duomenų apsaugos aspektais: suteikta informacija apie asmens duomenų pareigūno 

funkcijas Centre, duomenų apsaugos pareigūno metinė 2018 m. veiklos ataskaita ir 

įstaigos veiklos įrašai. 

 

1.3. 2019 m. sausio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 3A „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro 

vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo, pakeitimo“, 2019 m. sausio 15 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. V- 3B „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro bendrųjų asmens duomenų apsaugos 

taisyklių tvirtinimo, pakeitimo“, 2019 m. sausio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 3C „Dėl 

Kėdainių pagalbos šeimai centro darbuotojų asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisyklių, 

pakeitimo“:  

pakeisti atitinkami punktai pradėjus dirbti ūkvedžiui ir naikinus įstaigos struktūrinėje 

organizacijoje direktoriaus pavaduotojos administracijai ir ūkiui pareigybę.  

 

1.4. Vadovaujantis LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. A1-

83 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. 

įsakymo Nr. A1-343 „Dėl pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo, nuo 

2019 m. vasario 12 d. Kėdainių pagalbos šeimai centro darbo sutartys su naujais 

darbuotojais papildytos 11 punktu: „darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko 

darbdavio teisinių prievolių vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo 

asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų 

teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.“ 

 

1.5. 2019 m. kovo 5 d. keisti darbuotojų darbo kompiuterių slaptažodžiai, pildytas Kėdainių 

pagalbos šeimai centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų 

stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos 2 priedas (patvirtinta 2018 m. lapkričio 30 d., V-

136A). 

 

1.6. 2019 m. balandžio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-69A „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai 

centro poveikio duomenų apsaugai atlikimo tvirtinimo“ patvirtintas vertinimas. 

 

1.7. 2019 m. gegužės 16 d. visuotinio susirinkimo metu darytas vaizdinės medžiagos pristatymas 

asmens duomenų apsaugos klausimais. Kas įvyko naujo asmens duomenų apsaugos bazėje, 



vadovaujantis www.ada.lt teikiama informacija. 

 

1.8. 2019 m. liepos 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 143 „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro 

darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo“: papildyta priedais: prašymas 

susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis; prašymas ištaisyti tvarkomus asmens duomenis; 

prašymas ištrinti tvarkomus asmens duomenis. Darbuotojai supažindinti pasirašytinai su 

darbuotojų asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisyklėmis (pakartotinai). 

 

1.9. 2019 m. liepos 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 144 „Dėl pažeidimų aptikimo, sustabdymo 

(pašalinimo) ir pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimus Kėdainių pagalbos 

šeimai centre tvarkos aprašo papildymo“: papildyta priedais: pranešimas duomenų subjektui 

apie įvykusį duomenų saugumo pažeidimą ir reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus 

procedūros schema. 

 

1.10. 2019 m. liepos 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V- 145 „Dėl Kėdainių pagalbos šeimai centro 

darbuotojų vaizdo duomenų tvarkymo taisyklių papildymo“: papildyta priedu: svarbi 

informacija, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją, apie asmenis, 

pakliūnančius į saugos kamerų vaizdo stebėjimo lauką. Darbuotojai supažindinti 

pasirašytinai su vaizdo duomenų apsaugos tvarkymo taisyklėmis (pakartotinai). 

 

1.11. 2019 m. rugpjūčio 1 d. mokymai tema: „BDAR praktinis įgyvendinimas po metų įsigaliojimo, 

į ką reikėtų atkreipti dėmesį, dažniausiai daromos klaidos, asmens duomenų apsaugos 

pareigūno paskyrimas“ (6 val.). 

 

1.12. 2019 m. rugsėjo 5-6 d. keisti darbuotojų darbo kompiuterių slaptažodžiai, pildytas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos 2 priedas (patvirtinta 2018 m. lapkričio 

30 d., V-136A). 

 

1.13. 2019 m. lapkričio 12 d. visuotinio susirinkimo metu darytas vaizdinės medžiagos 

pristatymas asmens duomenų apsaugos klausimais: informacija, pastebėjimai, patarimai. 

Paruoštas Centro darbuotojams testas: asmens duomenų apsauga Kėdainių pagalbos šeimai 

centre.  

 

1.14. 2019 m. gruodžio 3-6 d. keisti darbuotojų darbo kompiuterių slaptažodžiai, pildytas 

Kėdainių pagalbos šeimai centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei 

darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos 2 priedas (patvirtinta 2018 m. lapkričio 

30 d., V-136A). 

 

1.15. 2019 m. gruodžio 3-6 d. tikrinti darbuotojų darbo vieta kompiuteryje (darbalaukiai) ir 

pildytas Kėdainių pagalbos šeimai centro informacinių ir komunikacinių technologijų 

naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos 1 priedas (patvirtinta 

2018 m. lapkričio 30 d., V-136A). 

 

1.16. 2019 m. gruodžio 6 d. paruošta darbuotojams atmintinė: Asmens dokumentai. Atmintinė 

darbuotojams pametus dokumentus.  

 

 

Parengė:    

Kėdainių pagalbos šeimai centro duomenų apsaugos pareigūno funkcijas vykdanti:  

Arūnė Brazdžiuvienė __________ 

http://www.ada.lt/

