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PATVIRTINTA 

Draudimo brokerių rūmų administracijos vadovo 

2018 m. gegužės 24 d. įsakymu 

 

 

DRAUDIMO BROKERIŲ RŪMŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Draudimo brokerių rūmai (toliau – DBR) reiškia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtą 

asociaciją, kurios registruota buveinė Vytenio g. 6, Vilniuje, juridinio asmens kodas 300061764, 

duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

 

2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie a) DBR narį; b) asmenį, ketinanti tapti DBR nariu 

(asmuo, kuris išlaikė draudimo brokerių kvalifikacinį egzaminą ir yra pateikęs DBR pasirašytą priesaiką 

ir prašymą įrašyti į DBR narius); c) asmenį, pateikusį dokumentus laikyti draudimo brokerių 

kvalifikacinį egzaminą (toliau Pretendentas) ir d) asmenį, atvykusį laikyti draudimo brokerių 

kvalifikacinį egzaminą (toliau Egzaminuojamasis) ir e) buvusį DBR narį, kurio tapatybė nustatyta arba ją 

tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti. 

 

3. Šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja DBR narių, asmenų, 

ketinančių tapti DBR nariais, Pretendentų, Egzaminuojamųjų ir buvusių DBR narių asmens duomenų 

rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, 

asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, taip pat kokios priemonės yra įgyvendinamos 

DBR siekiant tinkamai apsaugoti tvarkomus asmens duomenis.  

 

4. Taisyklės parengtos vadovaujantis galiojančiu Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu (toliau – Įstatymas), 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 

2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 

kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, 

Reglamentas) ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais asmens duomenų apsaugą ir tvarkymą.  

 

5. Šios Taisyklės taikomos DBR tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu 

būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas. 

 

II. DBR NARIŲ, BUVUSIŲ DBR NARIŲ IR ASMENŲ KETINANČIŲ TAPTI DBR 

NARIAIS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR TVARKOMI ASMENS 

DUOMENYS 

 

6. DBR savo narių ir asmenų ketinančių tarpti DBR nariais asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir 

pagrindais: 

 

6.1. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdyta DBR LR draudimo įstatymu ir kitais 

teisės aktais nustatyta teisinė prievolė vienyti visus draudimo brokerius ir įgyvendinti draudimo brokerių 

savivaldos principus, kontroliuoti DBR nariams LR draudimo įstatymu nustatytų reikalavimų laikymąsi 

ir vykdyti kitas įstatymais ir teisės aktais pavestas funkcijas. DBR tvarko taip pat specialių kategorijų 

asmens duomenis bei duomenis apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas. Šie 

duomenys yra tvarkomi vykdant LR draudimo įstatyme numatytą draudimo brokerių nepriekaištingos 

reputacijos reikalavimo kontrolę. 

 

7. DBR savo narių asmens duomenis papildomai tvarko šiais tikslais ir pagrindais: 

 

7.1 tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų užtikrintas DBR narių nario mokesčio, numatyto 

DBR įstatuose, įsiskolinimo valdymas ir kontrolė; 

7.2 tvarkyti būtina DBR narių registravimo į mokymus bei DBR narių kvalifikacijos kėlimo 

organizavimo tikslu, esant DBR nario prašymui dėl tokio registravimosi ir kvalifikacijos kėlimo; 
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8. DBR buvusių nariu asmens duomenis tvarko šiuo tikslu ir pagrindu: 

8.1 tvarkyti būtina, kad būtų užtikrintas buvusio DBR nario įsiskolinimo valdymas ir kontrolė. 

 

9. Šių Taisyklių 6.1 punkte nurodytu tikslu ir pagrindu DBR tvarko šiuos DBR narių ir asmenų ketinančių 

tapti DBR nariais asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas, darbovietės pavadinimas, stojamosios įmokos mokėjimo data ir suma, 

informacija apie draudimo brokerio nepriekaištingą reputaciją (ar asmuo yra teistas  už bet kokias tyčines 

nusikalstamas veikas, baustas už administracinius nusižengimus nuosavybės, turtinių teisių, turtinių 

interesų, prekybos, finansų ir statistikos srityse; ar galioja drausminė nuobauda atleisti šį asmenį iš darbo 

ar tarnybinė nuobauda atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų; ar asmuo piktnaudžiauja narkotinėmis, 

toksinėmis, psichotropinėmis medžiagomis, alkoholiu arba priklausomas nuo lošimų; ar yra kitų 

reikšmingų aplinkybių, dėl kurių fizinio asmens reputacija negali būti laikoma nepriekaištinga), 

informacija, susijusi su draudimo brokerių profesinės etikos, reikalavimų laikymusi ir kiti DBR narių ir 

asmenų, ketinančių tapti DBR nariais, duomenys, prie kurių DBR, vykdydami savo veiklą, turi prieigą. 

 

10. Šių Taisyklių 7.1 punkte nurodytu tikslu ir pagrindu DBR tvarko šiuos DBR narių asmens duomenis: 

vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės 

pavadinimas, finansų įstaigos sąskaitos numeris, DBR nario atliekamų nario mokesčių mokėjimų data, 

mokėjimų suma, nario mokėtinos, bet nesumokėtos mokėjimų sumos ir terminai, kiti asmens duomenys, 

prie kurių DBR, vykdydami savo veiklą, turi prieigą. 

 

11.  Šių Taisyklių 7.2 punkte nurodytu tikslu ir pagrindu DBR tvarko šiuos DBR narių asmens duomenis: 

vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietės pavadinimas, informacija apie 

mokymus, kuriuose DBR narys ketina dalyvauti arba dalyvavo. 

 

12. Šių Taisyklių 8.1 punkte nurodytu tikslu ir pagrindu DBR tvarko šiuos buvusių DBR narių asmens 

duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, finansų 

įstaigos sąskaitos numeris, DBR nario atliekamų nario mokesčių mokėjimų data, mokėjimų suma, nario 

mokėtinos, bet nesumokėtos mokėjimų sumos ir terminai. 

 

13. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis DBR nario, asmens ketinančiu tapti DBR nariu ar buvusio 

DBR nario sutikimu ir kurie yra apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai yra prašoma tokio asmens sutikimo. 

 

14. Taisyklių 9, 10, 11, 12 punktuose nurodytų duomenų pateikimas yra būtinas, norint įvykdyti DBR teisės 

aktų numatytą reikalavimą vienyti visus draudimo brokerius, įgyvendinti draudimo brokerių savivaldos 

principus, padėti kelti kvalifikaciją bei kontroliuoti nario mokesčio mokėjimą, įsiskolinimą. 

 

III. PRETENDENTŲ IR EGZAMINUOJAMŲJŲ DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, 

PAGRINDAI IR TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

 

15. DBR Pretendentų ir Egzaminuojamų asmens duomenis tvarko šiais tikslais ir pagrindais: 

 

15.1. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta DBR LR draudimo įstatymu ir draudimo brokerio 

kvalifikacinio egzamino organizavimo ir vykdymo aprašu nustatyta teisinė prievolė organizuoti ir 

vykdyti draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą ir vykdyti kitas su tuo susijusias įstatymais ir teisės 

aktais pavestas funkcijas. 

 

16. Šių Taisyklių 15.1 punkte nurodytu tikslu ir pagrindu DBR tvarko šiuos Pretendentų ir 

Egzaminuojamųjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, elektroninio 

pašto adresas, parašas, nuotrauka, asmens tapatybės kortelės/paso duomenys, informacija apie 

apmokėjimo už draudimo brokerio kvalifikacinį egzaminą bei kiti šių asmenų į duomenys, kurių DBR 

papildomai paprašo gavę asmens prašymą leisti laikyti egzaminą. 

 

17. Šių Taisyklių 16 punkte nurodytų duomenų pateikimas yra būtinas, norint įvykdyti teisės aktų numatytą 

reikalavimą dėl draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino rengimo, nepateikus tokių duomenų – asmuo 

negali laikyti draudimo brokerio kvalifikacinio egzamino. 
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IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

18. DBR, tvarkydami asmens duomenis, vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo 

principais: 

18.1. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; 

18.2. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir toliau nėra tvarkomi tikslais, 

nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant asmens duomenis;  

18.3. Asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami, o 

netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas; 

18.4. Asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri yra būtina jiems rinkti ir toliau 

tvarkyti; 

18.5. Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines 

priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų 

tvarkymo be leidimo arba neteisėto šių duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar 

sugadinimo; 

18.6. DBR nario, asmens ketinančio tapti DBR nariu, Pretendento, Egzaminuojamojo ir buvusio DBR 

nario asmens duomenų informacija yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleidžiama trečiosioms 

šalims tik remiantis tvarka, numatyta šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

teisės aktuose. 

 

19. DBR nario, asmens, ketinančio tapti DBR nariu, Pretendento, Egzaminuojamojo ir buvusio DBR nario 

asmens duomenys yra saugomi DBR nustatytą laiką, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės 

aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami: 
19.1. DBR nario asmens duomenys, tvarkomi šių Taisyklių 6.1, 7.1 punktuose nurodytais tikslais, 

saugomi draudimo brokerio narystės DBR metu ir 10 (dešimt) metų po to, kai narystė pasibaigia, 

išskyrus atvejus, kai tokių duomenų saugojimas reikalingas dėl esančio ginčo su DBR nariu, tokiais 

atvejais duomenys saugomi iki galutinio ginčo išsprendimo. Pasibaigus šiam terminui asmens duomenys 

sunaikinami DBR administracijos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, nurodant sprendimo datą ir 

asmens duomenų sunaikinimo pagrindą. Asmens duomenys turi būti sunaikinti taip, kad iš laikmenų, 

dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. Tais atvejais, kai asmuo ketinantis tapti DBR 

nariu, DBR nustatyta tvarka nėra priimamas į DBR narius, jo duomenys saugomi ne ilgiau nei 10 

(dešimt) metų po tokio sprendimo priėmimo. 

19.2. DBR nario asmens duomenys, tvarkomi šių Taisyklių 7.2 punkte nurodytu tikslu, saugomi 

draudimo brokerio narystės DBR metu ir 10 (dešimt) metų po to, kai narystė pasibaigia. 

19.3 Buvusio DBR nario asmens duomenys, tvarkomi šių Taisyklių 8.1 punkte nurodyti tikslu, 

saugomi visą skolos išieškojimo laiką ir 10 (dešimt) metų po skolos išieškojimo. 

98.4. Pretendento asmens duomenys, tvarkomi šių Taisyklių 15.1 punkte nurodytu tikslu, saugomi 1 

(vienerius) metus po DBR nustatyta tvarka priimto sprendimo neleisti tokiam asmeniui laikyti draudimo 

brokerių kvalifikacinio egzamino. Pasibaigus šiam terminui asmens duomenys sunaikinami. 

19.5. Egzaminuojamojo asmens duomenys, tvarkomi šių Taisyklių 15.1 punkte nurodytu tikslu, 

saugomi 10 (dešimt) metų po draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino pasibaigimo. Pasibaigus šiam 

terminui asmens duomenys sunaikinami. 

 
20. Asmens duomenys, nurodyti šių Taisyklių 9, 10, 11, 12  punktuose, yra gaunami tiesiogiai iš DBR nario 

(ir/arba jo darbdavio – juridinio asmens), asmens, ketinančio tapti DBR nariu ar buvusio DBR nario arba 

oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų, institucijų ar 

gaunant tokius duomenis sutarčių pagrindu. 

 

21. Asmens duomenys, nurodyti šių Taisyklių 16 punkte, yra gaunami tiesiogiai iš Pretendento ar 

Egzaminuojamojo. 

 

V. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS 

 

22. Asmens duomenys, nurodyti šių Taisyklių 9, 10, 11 punktuose, gali būti perduodami: 

23.1  tretiesiems asmenims, gavus DBR nario ar asmens ketinančio tarpti DBR nariu sutikimą 

kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju, išskyrus perduodamus asmens duomenis 

įsiskolinimo valdymo ir kontrolės tikslu ir tik tie duomenys, kurie reikalingi šiam tikslui; 
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23.2 Draudimo priežiūros funkciją vykdančiai institucijai, vykdant įstatymuose ir teisės aktuose 

pavestas funkcijas; 

23.3 kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus. 

 

23. Asmens duomenys, nurodyti šių Taisyklių 12 punkte, gali būti perduodami: 

24.1. tretiesiems asmenims, gavus buvusio DBR nario sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų 

teikimo atveju, išskyrus perduodamus asmens duomenis įsiskolinimo valdymo ir kontrolės tikslu ir tik tie 

duomenys, kurie reikalingi šiam tikslui; 

24.2. kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus. 

 

24. Asmens duomenys, nurodyti šių Taisyklių 16 punkte, gali būti perduodami: 

25.1 tretiesiems asmenims, gavus Pretendento, Egzaminuojamojo sutikimą kiekvienu konkrečiu 

tokio duomenų teikimo atveju, išskyrus perduodamus asmens duomenis draudimo brokerio 

kvalifikacinio egzamino organizavimo, rengimo ir vykdymo tikslu ir tik tuos duomenis, kurie reikalingi 

šiam tikslui; 

25.2 kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus. 

 

25. Asmens duomenys gali būti perduodami tvarkyti duomenų tvarkytojui. Tokie asmens duomenys 

perduodami tik sutarties ar susitarimo (įskaitant ir elektronines sutartis) tarp DBR ir Duomenų tvarkytojo 

pagrindu.  

 

VI. ASMENS TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA 

 

26. DBR įsipareigoja užtikrinti DBR narių, asmenų, ketinančių tapti DBR nariais, Pretendentų, 

Egzaminuojamųjų, buvusių DBR narių teises, garantuoja, kad jos bus tinkamai įgyvendinamos, o visa  

informacija bus pateikiama tinkamai ir laiku. 

 

27. DBR nariai, asmenys, ketinantys tapti DBR nariais, Pretendentai, Egzaminuojamieji ir buvę DBR nariai, 

kurių duomenys tvarkomi DBR, turi: 

28.1 teisę sužinoti, kokie asmens duomenys yra tvarkomi, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra 

renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami; 

28.2 reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti ar sustabdyti savo asmens 

duomenų tvarkymą, kai jie tvarkomi nesilaikant taikytinų ir galiojančių teisės aktų nuostatų, išskyrus 

atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus arba reikalauti juos 

perkelti; 

28.3 ir kitas teises, numatytas teisės aktuose. 

 

28. DBR narys, asmuo, ketinantis tapti DBR nariu, Pretendentas ar Egzaminuojamasis, buvęs DBR narys 

manydamas, kad DBR tvarkydami jo asmens duomenis pažeidė jo teises, gali teikti prašymą ištaisyti tokį 

pažeidimą. DBR gavusi tokį prašymą, patvirtina prašymo gavimą ir nurodo terminą, per kurį bus 

pateiktas atsakymas į gautą prašymą. Tokius prašymus nagrinėja DBR įgaliotas darbuotojas. DBR 

išnagrinėjusi gautą prašymą, informuoja besikreipusį asmenį apie rezultatus ir veiksmus, kurių bus 

imtasi. Tokiu atveju, jeigu DBR narys, asmuo, ketinantis tapti DBR nariu, Pretendentas, 

Egzaminuojamasis ar buvęs DBR narys nesutinka su pateiktu atsakymu į prašymą, jis turi teisę kreiptis į 

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą.  

 

29. Asmens duomenys DBR turi būti tikslinami ir atnaujinami, kai tik DBR narys, asmuo, ketinantis tapti 

DBR nariu, Pretendentas, Egzaminuojamasis ar buvęs DBR narys praneša apie jų pasikeitimą arba 

kitokiu būdu gavus informacijos apie asmens duomenų pasikeitimus. Asmens duomenų tikslinimą 

atlieka turintis įgaliojimus tvarkyti atitinkamus asmens duomenis asmuo. 

 

VII. ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS 

PRIEMONĖS 

30. Su DBR narių, asmenų, ketinančių tapti DBR nariais, Pretendentų, Egzaminuojamųjų ar buvusių DBR 

narių asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik DBR darbuotojai ar įgalioti/pasitelkti asmenys, kurie 

buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis ir kuriems jie yra būtini pavestų funkcijų vykdymui ir tik 

tuomet, kai tai yra būtina pirmiau numatytiems tikslams pasiekti. 
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31. Su DBR narių, asmenų, ketinančių tapti DBR nariais, Pretendentų, Egzaminuojamųjų ar buvusių DBR 

narių asmens duomenimis taip pat turi teisę susipažinti DBR organų nariai savo kompetencijos ir jiems 

DBR įstatų pavestų įgaliojimų ribose ir tik konkrečiai šio DBR organo nario funkcijai įvykdyti. 

32. DBR imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų 

tvarkymo saugumą, siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 

pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, įskaitant, bet neapsiribojant: 

33.1 supažindinti darbuotojus ir kitus asmenis, kurie tvarko asmens duomenis su DBR nustatytomis 

asmens duomenų apsaugos taisyklėmis ir vidiniais teisės aktais, skirtais reglamentuoti tinkamą 

asmens duomenų apsaugą; 

33.2 užtikrinti, kad asmenys, turintys teisę tvarkyti asmens duomenis, būtų įsipareigoję saugoti šių 

duomenų konfidencialumą ir atliktų tik tuos veiksmus, kuriuos atlikti jiems suteiktos teisės;  

33.3 suteikti prieigą prie DBR valdomų asmens duomenų tik tam asmeniui, kuriam tokie asmens 

duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti, suteikiant prieigą užtikrinti, jog prieiga yra 

apsaugota naudojant slaptažodžius, priskirtus asmeniškai tik konkrečiam asmeniui; 

33.4 užtikrinti slaptažodžių naudojimą, teikiant asmens duomenis išoriniais duomenų perdavimo 

tinklais; 

33.5 užtikrinti suteiktų slaptažodžių konfidencialumą, jų reguliarų keitimą; 

33.6 užtikrinti patalpų apsaugą, kuriose saugomi asmens duomenys, taip, kad pašaliniai asmenys į 

jas negalėtų patekti; 

33.7 užtikrinti kompiuterinės įrangos apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių 

programų įdiegimas, atnaujinimas ir pan.); 

33.8 užtikrinti prieigos prie asmens duomenų tokiomis organizacinėmis ir techninėmis duomenų 

saugumo priemonėmis, kurios fiksuoja ir kontroliuoja registravimosi bei teisių gavimo pastangas; 

33.9 nustatyti maksimalų leistinų nepavykusių bandymų prisijungti prie DBR duomenų bazės 

skaičių; 

33.10 siekti fiksuoti šiuos asmenų, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis, prisijungimų 

prie DBR duomenų bazės įrašus: prisijungimo identifikatorius, data, laikas, trukmė, jungimosi 

rezultatas (sėkmingas, nesėkmingas), bylos, prie kurių buvo jungtasi, atlikti veiksmai su asmens 

duomenimis (įvedimas, peržiūra, keitimas, naikinimas ir kiti duomenų tvarkymo veiksmai); 

33.11 užtikrinti išorinių duomenų laikmenų, kuriose saugomi, gaunami ir teikiami asmens 

duomenys, registravimą, kontrolę ir asmens duomenų ištrynimą po jų panaudojimo perkeliant į 

duomenų bazes ir pan.; 

33.12 užtikrinti avarinio asmens duomenų atkūrimo veiksmų registravimą (kada ir kas vykdė asmens 

duomenų atkūrimo veiksmus tiek automatiniu, tiek neautomatiniu būdu); 

33.13 užtikrinti, kad informacinių sistemų testavimas nebūtų vykdomas su realiais asmens 

duomenimis, išskyrus būtinus atvejus, kurių metu būtų naudojamos organizacinės ir techninės 

duomenų saugumo priemonės, užtikrinančios realių asmens duomenų saugumą; 

33.14 nešiojamuosiuose kompiuteriuose esantys asmens duomenys turi būti šifruojami tokiomis 

priemonėmis, kurios atitiktų duomenų tvarkymo keliamą riziką; 

33.15 organizuoti darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis, mokymus duomenų apsaugos 

klausimais. Mokymų metu supažindinti darbuotojus su duomenų apsaugos reikalavimais ir 

principais; 

33.16 imtis ir kitų asmens duomenų apsaugos organizacinių, techninių priemonių. 

 

33. Asmenys tvarkantys asmens duomenis netenka teisės tvarkyti asmens duomenis, kai: 

34.1. nutraukiama darbuotojo darbo sutartis su DBR arba pasibaigia asmens, kaip DBR organo 

nario, įgaliojimai (pasibaigia kadencija, asmuo yra atšaukiamas arba sustabdomi jo įgaliojimai); 

34.2 DBR administracijos vadovas atšaukia darbuotojo paskyrimą tvarkyti asmens duomenis; 

34.3 DBR administracijos vadovas atšaukia kitos asmens teisę tvarkyti asmens duomenis. 

 

34. Nutrūkus darbo sutarčiai, atšaukus darbuotojo paskyrimą ar kitą įgaliotą asmenį arba pasibaigus DBR 

nario organo įgaliojimams nedelsiant panaikinama tokio asmens prieiga prie asmens duomenų. Apie 

paskyrimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimą darbuotojas informuojamas per 3 darbo dienas nuo tokio 

sprendimo priėmimo. 
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VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

35. Šios Taisyklės įsigalioja jų patvirtinimo dieną ir galioja iki kol bus panaikintos arba pakeistos DBR 

administracijos vadovo įsakymu. 

 

36. Šios Taisyklės privalo būti ne rečiau nei kartą per kalendorinius metus peržiūrimos ir, esant reikalui, 

atnaujinamos ir (arba) pasikeitus imperatyviems teisės aktų reikalavimams peržiūrimos ir pakeičiamos ir 

(arba) papildomos. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo 

tos dienos, kada Taisyklės yra patvirtinamos DBR administracijos vadovo įsakymu. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 


