
GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS  

ĮSAKYMAS 
DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKOS, DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ 

ĮGYVENDINIMO TVARKOS, ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ 
VALDYMO TVARKOS APRAŠO IR VAIZDO STEBĖJIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

2019 m. gruodžio 6 d. Nr. T-29 
Griškabūdis 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 

bei Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatomis: 

1. T v i r t i n u  pridedamus:  

1.1. Asmens duomenų tvarkymo taisykles; 

1.2. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką; 

1.3. Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašą; 

1.4. Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašą. 

2. P a v e d u : 

2.1. administratorę Giedre Snudaitienę, pasirašytinai supažindinti su šio įsakymo 1 

punktu patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, Duomenų subjekto teisių 

įgyvendinimo tvarka ir Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašu ir Vaizdo 

stebėjimo tvarkos aprašu visus Įstaigos darbuotojus, taip pat naujai priimamus darbuotojus.; 

2.2. administratorę Giedre Snudaitienę. gavus Duomenų subjekto paklausimą, pateikti 

jam atsakymą (pridedama) Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkoje nurodytais terminais 

ir tvarka, padaryti Įstaigos asmens duomenų tvarkymo registravimo žurnale atitinkamą įrašą apie 

duomenų teikimą; 

2.3. administratorę Giedre Snudaitienę pasibaigus duomenų saugojimo terminui, 

užtikrinti tinkamą jų sunaikinimą dokumentuose, informacinėse sistemose ir duomenų bazėse.  

3. Į g a l i o j u  ūkvedį Česlovą Vosylių tvarkyti Įstaigos teritorijoje vaizdo stebėjimo 

įranga gaunamus asmens duomenis, atlikti vaizdo stebėjimo sistemos techninę priežiūrą. 

4. N u r o d a u : 

4.1. Ūkvedį Česlovą Vosylių užtikrinti Vaizdo stebėjimo tvarkos apraše nurodytų 

informacinių lentelių, kuriose pateikiama informacija apie vykdomą vaizdo stebėjimą, 

pritvirtinimą ir priežiūrą; 

4.2. Ūkvedį Česlovą Vosylių, nustačius asmens duomenų apsaugos pažeidimą (toliau – 

Pažeidimas), imtis Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos apraše nurodytų 



veiksmų ir kontroliuoti neigiamų pasekmių, susijusių su įvykusiu Pažeidimu pašalinimą ar jo 

sumažinimą; 

4.3. Kultūros projektų vadovę Žydrūnę Kriaučiūnienę Įstaigos interneto svetainėje, 

skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ paskelbti visus 1 punktu patvirtintus asmens duomenų 

tvarkymo dokumentus. 

5. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

Direktorius                     Mindaugas Kriaučiūnas 

Susipažinau ir sutinku: 
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