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ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO VEIKLOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų socialinės globos namų (toliau – Globos namai) duomenų apsaugos
pareigūno veiklos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmens duomenų apsaugos pareigūno
veiklą.
2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė
nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas).
3. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų
seka (rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava,
susipažinimas, naudojimas, atkleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais
naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba
sunaikinimas.
4. Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su kitais
nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris duomenų valdytojo
vardu tvarko asmens duomenis.
6. Duomenų apsaugos pareigūnas paskiriamas remiantis profesinėmis savybėmis,
duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinėmis žiniomis, taip pat gebėjimu atlikti nurodytas
užduotis.
7. Duomenų apsaugos pareigūnas stebi, kaip Globos namuose laikomasi
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama
Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos pareigūnas) (toliau – BDAR).
II. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO STATUSAS
8. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas užtikrina, kad duomenų apsaugos
pareigūnas būtų tinkamai ir laiku įtraukiamas į visų su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų
nagrinėjimą.
9. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas padeda duomenų apsaugos pareigūnui
atlikti nurodytas užduotis suteikdamas toms užduotims atlikti būtinus išteklius, taip pat suteikdamas
galimybę susipažinti su asmens duomenimis, dalyvauti duomenų tvarkymo operacijose ir išlaikyti
savo ekspertines žinias.
10. Duomenų valdytojas ir duomenų tvarkytojas užtikrina, kad duomenų apsaugos
pareigūnas negautų jokių nurodymų dėl tų užduočių vykdymo. Duomenų valdytojas arba duomenų
tvarkytojas negali atskleisti arba bausti dėl jam nustatytų užduočių atlikimo. Duomenų apsaugos
pareigūnas tiesiogiai atsiskaito duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo vadovybei.
11. Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais,
susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal BDAR.
12. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą,
susijusį su jo užduočių vykdymu.
13. Duomenų apsaugos pareigūnas gali vykdyti kitas užduotis ir pareigas. Globos
namai užtikrina, kad dėl bet kokių tokių užduočių ir pareigų nekiltų interesų konfliktas.

III. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO UŽDUOTYS
14. Duomenų apsaugos pareigūnas atlieka šias užduotis:
14.1. informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis
tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančius teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;
14.2. stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių
teisės aktų arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų
pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei
mokymą ir susijusius auditus;
14.3. paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo
atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį;
14.4. bendradarbiauja su priežiūros institucija;
14.5. atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su
duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant BDAR 36 straipsnyje nurodytas išankstines
konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais
15. Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su
duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį,
aprėptį, kontekstą ir tikslus.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Duomenų apsaugos pareigūnas savo pareigas ir užduotis atlieka nepriklausomai.
17. Duomenų apsaugos pareigūnas yra Globos namų personalo darbuotojas.
18. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys skelbiami Globos namų
interneto svetainėje ir pranešami priežiūros institucijai.
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