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DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU SAUGOJIMO POLITIKA

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

Politika parengta, vadovaujantis 2016 m. balandZio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos

reglamentu (ES) Nr. 20161679 (Bendruoju duomenq apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens

duomenq teisines apsaugos istatymu, Darbo kodeksu il kitais asmens duomenq apsaug4

le glamentuoj andiais tei ses aktuose.

UAB ,,EKOVALIS" (toliau - lmone) dar'buotojq asmens duomenq saugojimo politika (toliau -
Politika) nustato darbuotojq asmens duomenq tvarkymo tikslus bei principus, reglamentuoja darbuotojq

asfirens duomentl rinkim4 ir naudojim4, saugumo uZtikrinimo pdemones, darbuotojq teisiq igyvendinim4.

II. DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO PRINCIPAI

1. lmone, tvarkydana darbuotojq asrnens duomenis, vadovaujasi Siais principais:

2. Darbuotojq asnens duomenis lmone tvarko tik teisetiems ir Sioje Politikoje apibreZtierns til<slams

pasiekti;

3. Dalbuotojq aslnens duomenys yra tvarkomi tiksliai, s4Ziningai ir teisetai, laikantis teises aktq

reikalavirnq;

4. lmone darbuotojq asmens duomenis tvarko taip, kad asmens duornenys bUtq tikslUs, ir esant jq

pasikeitimui nuolat atnauj inami;

5. [mone atlieka darbuotojq asmens duomenq tvalkymq tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotojq

asmens duomenq tvarkymo tikslarns pasiekti;

6. Darbuotojq asmens duomenys saugomi tokia folrna, kad duomenq subjektq tapatybE bDtq galima

nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq Sie duomenys buvo sulinkti ir tvarkomi.

III. DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO TIKSLAT

1. DarbuotojLl asmens duomenys yra tvalkomi Siais tikslais:
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1 .1 . darbo sutardirl sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais;

1.2. darbdavio pareigq, nustatytq teises aktuose, tinkamam vykdymui, nustatytos mokestines lengvatos

taikymui;

1.3. tinkamai kornunikacijai su darbuotoiais ne darbo metu palaikyti;

1.4. tinkamoms darbo s4lygorns uZtikrinti;

1.5. vidaus administravimo veiklai uZtikrinti;

1.6. siekiant uZtikrinti visuomends saugumfu vie5qj4tvark4 apginti asmenq gyvybQ, sveikat4, tult4ir kitas

asmenrl teises bei laisves;

2. Asmens duomenis reikia tvarkl'ti del teiseto intereso, kurio siekia lrnone, jei duomenq sr-rbjekto

intelesai nera svarbesni.

IV. TVARKOMI DARBUOTOJU ASMENS DUOMENYS

1. Darbo sutardiq sudarynto, vykdymo il apskaitos tikslais, yra tvarkomi Sie darbuotojq duomenys:

. vardai ir pavardds,

o gimimo datos,

. banko s4skaitq numeriai, i kurias yra vedamas darbo uZmokestis,

. socialinio draudimo numeris.

2. Tinkamos komunikacijos su darbuotojais ne darbo rnetu tikslu yra tvarkomi darbuotojq:

r glvenamosios vietos adresai,

. asmeniniai telefono nurneriai,

3. Dalbdavio paleigq, nustatytq teises aktuose, tinkamo vykdymo tikslu, nustatytos mokestinds lengvatos

plitaikymo tikslu yla tvarkomi:

. darbuotoiq asmens kodai,

. informacija apie darbuotoiq ig1't4 i5silavinirn%

. nelgalumo paLyma.

4. Tinkamq darbo sqlyglt uZtikdnimo tikslu darbdavys tvarko informacij4 susijusi4 su darbuotojo

sveikatos blkle, kuri tiesiogiai daro itak4 darbuotojo darbo funkcijoms ir galimybei jas vykdy.ti teises

aktq nustatyta tvarka.

5. Visuornends saugumo, vie5osios tvarkos uZtikrinimo tikslais, siekiant apginti asmenq gyvybQ, sveikat4

turt4 ir kitas asmenq teises bei laisves, darbdavys gali vykdyti vaizdo stebejirn4 ir tvarkyti vaizdo

stebej imo duomenis, susij usius su darbuotoj ais.

6. Darbuotojo sutikimu gali bDti tvarkomi ir kiti dalbuotojo asmens duomenys. Tais atvejais, kai

dalbuotojo asmens duomenq tvarkymui reikalingas darbuotojo sutikimas, darbuotojas turi teisE duoti

arba atsisakyti duoti sutikim4 taip pat bet kada at5aukti duot4 sutikim4 nepatirdamas jokiq neigiamq
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tiesioginiq ar netiesioginiq pasekmiq, susijusiq su jo tolimesniu darbu lmoneje. Tokiu atveju darbdavys

nutraukia tokiq duomenq tvarkym4 jei nera kito teisinio pagrindo tvarkyti duotnenis.

7. Rekome,tdacija: [mones direktoriaus isakymu visas ar atskirq kategorijq asmens duomenq bylas koduoti

il suteikti kodus, pvz.,Pl P2;P3 t t't.

V. DARBUOTOJU ASMENS DUOMENV RINKIMAS IR TVARKYMAS

1. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavard€, asmens kodas, gimimo datayra surenkami i5 darbuotojo

pateikto asmens dokunrento (asnens tapatybes korteles ar paso), informacija apie iSsilavinim4 - i5

darbuotojo pateikto atitinkam4 issilavinim4 irodandio dokurnento, kvalifikacijos kelimo paZymejirnq

kopijos.

2. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios s4skaitos numeris, socialinio

draudimo numeris, asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pa5to adresas yra surenkami

iS darbuotojo jam pateikus uZpildyti nustatytos formos darbo sutarti, kopijuojant ir skenuojant asmens

dokumentus.

3. Darbuotojq asmens duomenis tvarko: administratord, vykdanti personalo administravimo funkcijas ir

vyr. buhalter6 ir buhaltere vykdanti darbo uZmokesdio buhaltering apskaitq. Energetikas - DSS

specialistas darbuotojq medicinines knygeles laiko savo kabinete, staldiuje. Darbq saugos Zurnalus

pildo (instruktavimai, mokymai, jq protokolai) - Energetikas - DSS specialistas. Darbq vadovai,

projektq vadovas ir vairuotojas brigadininkas, taip pat instruktuoja savo padalinio darbuotoius,

kiekviename naujame objekte. prie biometrinio blaivumu patikros sistemos prieina - direktorius

pletrai, technilio sk. vadovas, gamybos vadovas, adrninistlatore. Su darbuotojq asmens duomenimis

turi teisq susipaZinti tie lmones vadovo igalioti asmenys, kuriems jie yrabutini funkcijq vykdymui, ir

tik tuomet, kai tai yra bltina atitinkamiems tikslams pasiekti.

4. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kuriems yra suteikta teise tvarkyti darbuotojq asmens duomenis,

laikosi konfidencialumo principo ir laiko paslaptyje bet koki4 su asmens duomenimis susijusi4

informacij4 su kuria jie susipaZino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija b[tq vie5a pagal

galiojandiq istatymq ar- kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti asmens duomenq paslapti galioja taip

pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo al sutartiniams santykiams.

5. Duomenq tvarkymo fulkcijas vykdantys ir su lmoneje tvarkomais asmens duomenimis galintys

susipaZinti darbuotojai pasirasytinai (pasira5ydami susitarimq del konfidencialios informacijos

apsaugos) saugo asmens duornenq paslapti, jei Sie asmens duomenys neskirti skelbti vie5ai.

6. Darbuotojq asmens duomenys, kurie yla atitinkaniq dokumentq (sutartys, isakymai, praSymai ir kt.)

tekstuose, yra saugomi rakinamose imones patalpose'

7. Asmens duomenq tvarkyrno funkcijas vykdantys dalbuotojai turi uZkirsti keli4 atsitiktiniam ar

reteisetam asrnens duomenq sunaikirrimui, palceitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
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neteisdtam tvarkynui, saugodami dokumentus tinkamai ir saugiai bei vengiant nereikalingq kopijq

darymo. Dokumentq kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi blti sunaikinarnos tokiu bUdu,

kad Siq dokumentq nebutq galima atkurti ir atpaLtntijq turinio (dokumentq naikintuvu).

Darbuotojq astnens duomenys, kulie yra atitinkamq dokumentq (sutaltys, isakyrnai, praSymai il kt.)

tekstuose, yra saugotlti vadovaujantis Bendrqjq dokumentq saugojirno terminq rodykleje, patvirtintoje

Lietuvos vyriausiojo archyvaro isakymu, nurodytais terminais. Kiti dalbuotojq ir buvusiq darbuotoiq

asmens duomenys yra saugolxi ne ilgiau nei tai yra reikalinga Sioje tvarkoje numatytiems tikslarns

pasiekti. Atskirq darbuotojq asmens duomenq saugojimo tenninus nustato Imones vadovas.

Informacija il statistiniai duomenys apie darbuotojus gali blti teikiarni valstybinems instituciioms,

remiantis Lietuvos Respublikos [statymais il teisds aktais bei gavus i5 valstybiniq institucijq raStiSk4

pra5ymq. Darbuotojq asmens duomenys gali b[ti perduodami tretiesiems asmenitns Lietuvos

Respublikos istatymuose ir kituose teisds aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

VI. DARBUOTOJU TEISIU IGYVENDINIMAS

Teisi i cluomen4 perkeliamumq. Jeigu darbuotojq asmens duomenys lmoneje yla tvarkorni

automatizuotomis priemonemis, darbuotojas turi teisq gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos

jis pateike [monei, susistemintu, iprastai naudojamu ir kompiuterio skaitornu formatu.

Darbuotojas savo teises gali igyvendinti pateikdamas lmonei praSym4 ra5tu, jame nurodydamas

reikalavim4 ir motyvus. [mone ne veliau kaip per 10 darbo dienq (as) nuo praSymo gavimo dienos,

iSsiaiSkina situacij4 ir priima sprendimq del veiksmq teis6 susipaZinti su duomenimis. Darbuotojas

turi teisq susipaZinti su savo asrnens duomenimis il kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisE kreiptis

I lrnonE su plaSymu pateikti informacijq apie tai, kokie ir kokiu, tikslu jo asnens duomenys yra

tvarkomi. Vienq kartq per metus darbuotojui 5i informacija pateikiama nemokamai. Jeigu dalbuotojas

kreipiasi daugiau nei vien4 kartq per metus del tokios informacijos pateikimo, mokestis uZ Sios

informacijos pateikimqnegali vir5yti tokios informacijos pateikimo sqnaudq.

Teisd reikulauti iitaisyti duomenis. Darbuotoiq asmens duomenys turi bUti tiksl[s ir, esant reikalui, yla

atnaujinami. Darbuotojas turi teisq reikalauti i5taisyti, patikslinti ar papildyti neteisingus ar nei5samius

jo asmens duomenis.

Teisd nesutikti su duomen4 tvarkymu. Darbuotojas turi teisp nesutikti su asmens duomenq tvarkymu,

kai duomenq tvarkymas vykdomas siekiant teisetq {mones interesq, i5skyrus atvejus, kai duomenys

tvarkomi del teisetq prieZasdiq, kurios yra vir5esnes uZ darbuotojo interesus, teises ir laisves, arba

siel<iant pareik5ti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Jeigu darbuotojas nesutinka su duomenq

tvarkymu, kai duomenq tvalkymas vykdomas siekiant teisetq lmones intelesq, lmone tuli patikrinti, ar'

[mones teisdtos plieZastys yra virsesnes uZ darbuotojo interesus. Jeigu lmone negali savalanki5kai

pliimti sprendimo, ji gali kreiptis I kompetenting4 imonq, pra5ydama pateikti i5vad4 Siuo klausinru.
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