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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

PIRMAS SKIRSNIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. l.Tel5iq vyskupijos asmens duomenq apsaugos taisykliq (toliau - Taisyklds) tikslas -
sureguliuoti, kokiais b[dais, priemonemis bei proceduromis Katalikq Bainydialietuvoje
uZtikdna asmenrl duomenq apsaug? pagal 2016 m. balandLio 27 d. Etxopos Parlamento
ir Tarybos reglament4 (ES) 20161679 del fizinh4 asmenq apsaugos, tvarkant asmens
duomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo (toliau - Bendrasis duomeng apsaugos
reglamentas). Bendruoju duomenrl apsaugos reglamentu gerbiamas ir nepaleidZiamas
pagal galiojandi4 Lietuvos konstitucing teisg nustatytas BaZnydios statusas.



5.

6.

3.

4.

9.

10.

2. Teisiniai santykiai tarp Katalikq BaZnydios ir Lietuvos Respublikos yra reguliuojami
Sventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos Sutartimi del santykiq ta{p Katalikq BaZnydios ir
Valstybes teisiniq aspektq, Sventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutartimi del
bendradarbiavimo Svietimo ir kulturos srityje, Sventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos
sutartimi del kariuomeneje tarnaujandiq katalikq sielovados, taip pat atitinkamomis
Konstitucijos bei kitq teises aktq nuostatomis.

3.Ba1nydia ir jos juridiniai asmenys asmens duomenis tvarko pagal LR asmens
duomenq apsaugos istatym4 (toliau - ADTAI) bei kitas galiojandias teises nuostatas,
ypad pagal Bendr4ji duomenq apsaugos reglament4, nepaLeidliant LR Konstitucijos 43
straipsnyje itvirtintos BaZnydios teises laisvai tvarkytis pagal savo kanonus ir statutus.

4.Balny('ia ir jos juridiniai asmenys tvarko asmens duomenis ir specialias asmens
duomenq kategorijas tais tikslais ir pagrindais, kurie yra apibrdhti Siame dokumente.

ANTRAS SKIRSNIS
s4voKos

5. Duomenq subjektas - fizinis asmuo, kurio duomenys yra tvarkomi;

6. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmen!, kurio tapatybe
nustatyta arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo - tai
asmuo, kurio tapatybg tiesiogiu arba netiesiogiai galima nustatyti visq pirma pagal
identifikatoriq, kaip antuvard4ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos
duomenis ir intemeto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizines,
fiziologines, genetinds, psichines, ekonomines, kulttirines ar socialines tapatybes
poZymius;

T.BaLnyiios teis6 - 1983 m. Kanonq teises kodeksas, bendrieji bei specialieji teises
aktai, paskelbti Kanonq teises kodekso nustatyta tvarka ir saistantys BaZnydi4;

8. Duomenq subjekto sutikimas bet koks laisva valia duotas, konkretus ir
nedviprasmi5kas tinkamai informuoto duomenq subjekto valios i5rei5kimas parei5kimu
arba vienareik5miais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad biltq tvarkomi su juo susijg
asmens duomenys;

9. Duomenq gavdjas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agerfiira ar kita
istaiga, kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tu tredioji 3alis, ar ne.
ValdZios institucijos, kurios pagal valstybes teisg gali gauti asmens duomenis,
vykdydamos konkretq tyrim4, nelaikomos duomenq gavejais; tvarkydamos tuos
duomenis, jos laikosi duomenq apsaugos taisyklese nustatytq duomenq tvarkymo tikslq;

10. Duomenq tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis
priemonemis su asmens duomenimis ar asmens duomenq rinkiniais atliekama operacija
ar operacijq seka, kaip antai rinkimas, ira5ymas, ru5iavimas, sisteminimas, saugojimas,
adaptavimas ar keitimas, i5gava, susipaZinimas, naudojimas, atskleidimas persiundiant,
platinant ar kitu bfrdu sudarant galimybg jais naudotis, taip pat sugretinimas ar
sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, istrynimas arba sunaikinimas;

11. Duomenq tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija,
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agenttra arkita istaiga, kuri duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

12. Duomenq valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, kuris vienas ar drauge su
kitais nustato asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones. Jeigu duomenq tvarkymo
tikslus nustato istatymai ar kiti teises aktai, duomenq valdytojo skyrimo tvarka gali buti
nustatyta tuose istatynuose ar teises aktuose;

13. Profiliavimas bet kokios formos automatizuotas asmens duomenq
tvarkymas, kai asmens duomenys naudojami siekiant ivertinti, i5analizuotiirlar numatyti
tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, tokius kaip to fizinio
asmens darbo rezultatu, ekonomine situacija, sveikatos bukle, asmeniniai pomegiai,
interesai, patikimumas, elgesys, buvimo vieta arba judejimas;

14. Specialiqjq kategorijq asmens duomenys - tai duomenys, atskleidZiantys
rasing ar etning kilmg, politines paiitxas, religinius ar filosofinius isitikinimus ar narystg
profesinese s4jungose, taip pat genetiniai, biometriniai duomenys, naudojami siekiant
konkrediai nustatyti fizinio asmens tapatybg, sveikatos duomenys, duomenys apie fizinio
asmens lytini gyvenim4 ir lyting orientacij4 Qtastaba: ADTAI specialiq kategorijq
asmens duomenys yra vadinami ypatingaisiais duomenimis);

15. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka Kanonq kodekse, LR Religiniq
bendruomeniq ir bendrijq istatyme, Bendrajame duomenq apsaugos reglamente bei
ADTAI vartojamas s4vokas.

TREdIAS SKIRSNIS

DUOMENU VALDYTOJAI IR DUOMENU TVARKYTOJAI

16. Duomenq valdytojas ir duomenq tvarlrytojas

16.1. Vyskupija asmens duomenq apsaugos tikslais laikoma duomenq valdytoju arba
tvarkyoju, priklausomai nuo tvarkomq asmens duomenq pobtidZio;
16.2.KitiBainy(:iaipriklausantys juridiniai asmenys asmens duomenq apsaugos tikslais,
priklausomai nuo tvarkomq asmens duomenq pobudZio, laikomi duomenq valdytojais
arba tvarkytojais;
16.3. Santykiai tarp atskiro duomenq valdyojo ir atskiro duomenq tvarkytojo yra
reguliuojami Siuos subjektus saistandiomis BaZnydios teises normomis. Jeigu duomenys
perduodami i uZsienio valstybg, iskaitant Vatikan4, tai turi bDti attiekama su duomenq
valdytojo Linia. Bet kuris duomenq perdavimas i kit4 valstybg turi vykti tik BaZnydios
viduje, nebent teises aktai nustatytq kitaip.

KETVIRTAS SKIRSNIS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI ASMENS DUOMENU TVARKYMUI

17. Asmens duomenys turi b[ti:

i 7.1 . duomenq subjekto atZvilgiu tvarkomi teisetu, s4Ziningu ir skaidriu bfldu (teisetumo,
s4Ziningumo ir skaidrumo principas);
17.2. renkami nustatytais, ai5kiai apibreZtais bei teisetais tikslais ir toliau netvarkomi su
tais tikslais nesuderinamu b[du. Tolesnis duomenq tvarkymas archyvavimo tikslais
vie5ojo intereso labui, moksliniq ar istoriniq tyrimq tikslais arba statistiniais tikslais nera
laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais ;
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17.3. adekvat0s, tinkami ir tik tokie, kwiq reikia siekiant tikslq, del kuriq jie tvarkomi
(duomenq kiekio maZinimo principas);
17.4. tikslus ir prireikus atnaujinami; turi buti imamasi visq pagristq priemoniq uZtikrinti,
kad asmens duomenys, kurie nera tikslus, atsiZvelgiant i jq tvarkymo tikslus bei pobtidi,
btitq nedelsiant i5trinami arba iStaisomi (tikslumo principas);
17.5. laikomi tokia forma, kad duomenq subjektq tapatybg bfltq galima nustatyti ne
ilgiau, nei b[tina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; ilgiau asmens
duomenis galima saugoti tik BaZnydios kanonuose nurodyais tikslais, taip pat
archyvavimo vie5ojo intereso labui, moksliniq ar istoriniq tyrimq, statistiniais tikslais,
igyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones siekiant apsaugoti
duomenq subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmes apribojimo principas);
17.6. tvarkomi tokiu btdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones
bfltq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq saugumas, iskaitant apsaug4 nuo duomenq
tvarkymo be leidimo arba neteiseto duomenq tvarkymo, taip pat nuo netydinio
praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).
18. Duomenq valdytojas yra atsakingas uL anksdiau paminetq reikalavimq bei
principq laikym4si. Valdytojas yra tup pat atsakingas uL tinkam4 BaZnydios teises
reikalavimq laikym4si bei bendradarbiavim4 su kompetentingomis BaZnydios ir
valstybes institucij omis.

PENKTAS SKIRSNIS
BENDRIEJI ASMENS DUOMENU TVARKYMO TEISETUMO PAGRINDAI
19. Katalikq BaLny(:iai priklausandiq juridiniq asmenq veikloje asmens duomenq
tvarkymas yra leistinas tik jei:

19.1. duomenq subjektas dave sutikim4, kad jo asmens duomenys bttq
tvarkomi vienu ar keliais konkrediais tikslais;
I9.2. tvarkyti duomenis bfrtina, siekiant ivykdyti sutarti, kurios Salis 1ra
duomenq subjektas, arba siekiant imtis veiksmq duomenq subjekto pra5ymu
prie5 sudarant sutarti;
19.3. tvarkyti duomenis butina, kad b[tq ivykdyta duomenq valdytojui taikoma
teisine prievole;
I9.4. tvarkyti duomenis butina, siekiant apsaugoti gyvybinius duomenq
subjekto ar kito fizinio asmens interesus;
19.5. tvarkyti duomenis bttina, siekiant atlikti uZduoti, vykdom4 vie5ojo
intereso labui arba vykdant duomenq valdytojui pavestas vie5osios valdZios
tunkcijas;
19.5. tvarkyti duomenis butina, siekiant teisetq duomenq valdytojo arba
trediosios Salies interesq.

20. Specialiqjq kategorijq asmens duomenq tvarkymas laikantis visq bttinq
saugumo priemoniq leistinas tik pakrik3tytq asmenq (BaZnydios nariq) atLvilgiu,
iskaitant asmenis, kurie pagal BaZnydios viding tvark4padare parei5kim4 del i5stojimo iS
BaZnydios (buvg BaZnydios nariai), taip pat asmenq, kurie nuolat palaiko rysi su
BaLnydia ir prisideda prie BaZnydios tikslq igyvendinimo. Sie duomenys negali buti
atskleisti uzBaLnydios ribq be duomenq subjekto rasytinio sutikimo.

II SKYRIUS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS, TAIKYTINOS ATSKIRU KATEGORIJU

DUOMENU SUBJEKTAMS

5.

5.



Sn5r,q,s SKIRSNIS

SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DEL N.IZUYdIOS NARIV ASMENS BEI ASMENU,
KURIE NUOLAT PALAIKO nvSrus su n,rZnyilt unl Jos sIEKIAMU TIKSLU

IGYVENDINIMO, DUOMENV TVARKYMO

Duomenq tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai -
21.1. vyskupijos kaip duomenq valdytojai, per parapijas kaip duomenq warkytojus,
tvarko asmens duomenis, fskaitant ir specialiq kategorijq duomenis apie esamus ir
buwsius BaZnydios narius bei kitus fizinius asmenis, kurie, nors ir nebtdami
BaZnydios nariai, dalyvauja igyvendinant BaZnydios kanonuose nurodyus tikslus. Sie
duomenys yra tvarkomi BaZnydios teiseje nurodytais tikslais, siekiant uZtilainti
BaZnydios laisv4 veikim4 bei tvarkym4si pagal jos kanonus ir kitas teises nuostatas
archyvavimo, istatymq nustatytos prievoles prane5ti apie BaZnydioje sudarytq
santuok4 tikslais, vadovauj antis Siais teisiniais pagrindais:

2l.I.I. asmens duomenq tvarkymas yru botinas, siekiant uZtikrinti LR
Konstitucijoje itvirtint1Balnydios teisg laisvai tvarkytis pagaljos kanonus ir
statutus (BaZnydios teisg) ;

2I.1.2. tvarkyi asmens duomenis yra b[tina, siekiant igyvendinti su Sventuoju
Sostu sudarytoje tarptautineje sutartyje, kurios Salimi yra Lietuvos Respublika,
nurodyus tikslus;
21.r.3. tvarkyti duomenis b[tina, kad bfrtq ivykdyta duomenq valdytojui
taikoma teisine prievole;
2I.I.4. tvarkyti duomenis butina, siekiant apsaugoti asmenis, jq turtA ir teisetus
interesus;
2I.1.5. asmens duomenys tvarkomi archyvavimo tikslais, moksliniq, istoriniq
tyrimq arba statistikos tikslais.
Duomenq valdytojo ir tvarkytojo teisds ir pareigos -

22.1. Asmens duomenys turi bflti tvarkomi uZtikrinant duomenq subjektq teises ir
teisetus BaZnydios interesus, vadovaujantis BaZnydios teises nuostatomis (taip pat
sakramentq Sventim4, dalyvavim4 religinese apeigose, tikejimo praktikavim4,
prane5imq apie BaZnydioje sudaryt4 santuok4 ir t.t. reglamentuojandiomis
nuostatomis).
22.2. Asmens duomenys gali bfiti tvarkomi centralizuotoje sistemoje be atskiro
duomenq subjekto sutikimo.
22.3. Sios kategorijos asmens duomenys, iskaitant ir specialiosios kategorijos asmens
duomenis, gali bfti naudojami tik BaZnydios teiseje nurodytiems tikslams ir tik
vidiniam BaZnydios naudojimui. Jokia tredioji Salis negali gauti Siq duomenq be
rasytinio duomenq subjekto sutikimo, isskyrus 22.4 pt:nkte nustatyt4 atveji.
22.4. Tvarkomi duomenq subjektq asmens duomenys, iskaitant ir specialiqjq
kategorijq asmens duomenis, gali buti perduodami be duomenq subjekto rasyinio
sutikimo tarp r,yskuprjr+, paraprjq, iskaitant ir esandiq kitose Europos Sqjungos
valstybese ar trediosiose Salyse, laikantis BaZnydios teises nuostatq del tokiq tikslq,
kaip bylos baZnytiniame tribunole nagrinejimas, sakramentq Sventimas, studijos
baZnytinese mokslo ir studijq istaigose, dvasines tarnystes atlikimas.
22.5. Sios kategorijos asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi neribot4 1aik4.
22.6. Duomenq valdyojas privalo su Sios kategorijos asmenimis susijusiuose
dokumentuose iraSyti tokius ZodZius: ,,Mes, pasiraJg iiame dokumente, patvirtiname,
kad esame susipaZing su Asmens duomeru4 apsaugos ir tvarlEmo Katalikq Bainyiioje

6
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Lietuvoie taisyklese nustatytais asmens duomenq tvarlrymo tilcslais, pagrindais,
informacija apie tvarkomus duomenis ir duoment4 subjekto teisdmis.oo.

SEPTINTAS SKIRSNIS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DEL DVASININKV, PASV4STOJO GYVENIMO
ASMENU, SEMINARISTU, VIENUOLYNU KANDIDATV ASMENS DUOMENU

TVARKYMO

21.23. Duomenq tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai -
23.1. Bainydia, kaip asmens duomenq valdytojas, veikdama per atskirus duomenq
tvarkytojus, tvarko asmens duomenis, taip pat ir specialiqjq kategorijrl asmens
duomenis, tarnaujandiq dvasineje tamysteje asmenq, vadovaujantis BaZnydios teises
nuostatomis. AtsiZvelgiant i tarptauting Sventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarti
del teisiniq aspektq, BaLnydia tvarko asmens duomenis BaZnydios teises nuostatas
atitinkantiems tikslams, vadovauj antis siais teisiniais pagrindais :

23.I.1. asmens duomenq tvarkymas yra b[tinas, siekiant uZtikrinti LR
Konstitucijoje itvirtintqBaLnydios teisg laisvai tvarkytis pagaljos kanonus ir
statutus (BaZnyting teisg);
23.L2. tvarkyti asmens duomenis yra bfrtina, siekiant igyvendinti su Sventuoju
Sostu sudarytoje tarptautineje sutartyje, kurios Salimi yra Lietuvos Respublika,
nurodytus tikslus;
23.1.3. tvarkyti duomenis b[tina, siekiant apsaugoti asmenis, jq turtA ir teisetus
interesus;
23.1.4. asmens duomenys tvarkomi archyvavimo, istoriniq bei kitq moksliniq
tyrimq, taip pat statistiniais tikslais.

2I.24. Duomenq valdytojo ir tvarkytojo teisOs ir pareigos -
24.I.Yadovaujantis BaZnydios teise duomenq valdytojas turi ir i5saugo teiset4 interes4
tvarkyti Siuos duomenis net ir pasibaigus asmens dvasinei tarnystei, atsiZvelgiant i
galioj andias BaZnydios teises nuostatas.
24.2. Asmens duomenys, iskaitant ir specialiq kategorijq Siq asmenq asmens
duomenis, tvarkomi ir naudojami tik BaZnydios vidinems reikmems. Tvarkomi asmens
duomenys, iskaitant ir specialiqjq kategorijq duomenis, gali biiti teikiami tik Katalikq
Balnydiai priklausantiems juridiniams asmenims ir tik del BaZnydios kanonuose
nurodytq tikslq.
24.3. Tvarkomi Siq asmenq asmens duomenys, taip pat ir specialiq kategorijq asmens
duomenys, gali buti perduodami i tredi4sias valstybes, jeigu i5laikomos teisetumo
s4lygos, kaip apibre Lta 22.4 punkte.
24.4. Tvarkomi Siq asmenq asmens duomenys, iskaitant ir specialiqjq kategorijq
asmens duomenis, gali btti profiliuojami.
24.5. Tvarkomi Siq asmenq asmens duomenys, iskaitant ir specialiq kategorijq asmens
duomenis, yra gaunami i5 duomenq subjektq. I5 kitq asmenq gali bfti gaunami Sie
duomenys tik esant teisetam pagrindui, kylandiam i3 BaZnydios teises ir i5skirtinai tik
del BaZnydios teiseje nurodytq tikslq.
24.6. Sios kategorijos asmens duomenys yra saugomi ir tvarkomi neribot4laik4.
24.7. Duomenq valdytojas privalo ira5yti i administracinius dokumentus nuo pirmojo
kreipimosi tapti dvasininku toki sutikimo tekst4: ,,I[es, pasiraig Siame do|:umenie,
patvirtiname, kad esame susipaiing su Asmens duomeru4 apsaugos ir tvarlqtmo
Katalikt4 BaZnyiioie Lietuvoje taisyklese nustatytais asmens duomeru4 tvarlqtmo
tilcslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus duomenis ir duomeru4 subjekto



teisEmis.".

ASTUNTAS SKIRSNIs
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DEL N.q,ZNYdIOS IR JAI PRIKLAUSANdIU
JURIDINIV ASMENV DARBUOTOJU ASMENS DUOMENIJ IR SPECIALIU

KATEGORIJU ASMENS DUOMENU TVARJffMO

21.25. Duomeng tvarkymo tikslai ir teisinai pagrindai -
25.1. Balnydios juridiniai asmenys yra savo darbuotojq asmens duomenq valdytojai
darbo santykiq, juos atitinkandiq kitq santykiq ir socialines apsaugos duomenq
tvarkymo tikslais:

25.1.I. atvejais, kai asmens duomenq tvarkymas yra bfitinas darbo sutarties,
kurios Salimi yra duomenq subjektas, vykdymui; praSant duomenq subjektui,
gali buti tvarkomi ir duomenys apie ikisutartinius darbo teisinius santykius;
25.1.2. atvejais, kai asmens duomenq tvarkymas yra butinas vykdant specialq
BaLnydiq saistanti reguliavim4 ar tarptauting sutarti, kurios Salimi yra Lietuvos
Respublika;
25.1.3. atvejais, kai asmens duomenq tvarkymas yra butinas apsaugoti asmenis,
jrl gyvybg, sveikat4 bei turt4;
25.1.4. tais atvejais, kai duomenys tvarkomi archyvavimo, istoriniq bei kitq
moksliniq tyrimq, statistikos tikslais, jie turi bflti proporcingi siekiamam tikslui
ir nepaZeisti esminiq teises i duomenq apsaugq nuostatq. Juose twi buti
numatytos atitinkamos duomeml subjekto pagrindiniq teisiq ir interesq
apsaugos priemones.

25.2. Specialiqjq kategorijq asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis teisetu
pagrindu tiek, kiek tai reikalinga tinkamai vykdyti duomenq tvarkyojo prievoles bei
duomenq subjekto teises socialines apsaugos, darbo teisds, sveikatos apsaugos ir
kitose srityse.

2I.26. Duomenq valdytojo ir tvarkytojo teisds bei pareigos -
26.I. Tvarkomi subjektq asmens duomenys, iskaitant ir specialiqjq kategorijrl asmens
duomenis, negali bfiti atskleisti trediosioms Salims ar kitiems gavejams, nebent
duomenq subjektas yra davgs ra5ytini sutikim4. Si nuostata netaikoma, kai asmens
duomenys tei ses aktrl nustatyt a tv arka teikiami valdZio s institucij oms.
26.2.Duomenq valdyojas, kai jis yra duomenq subjekto darbdavys, turi teisg teikti Si4
subjekto asmening informacij4 trediosioms Salims: pareigq pavadinim4, vardq,
pavardg, darbo viet4, darbo fakso numeri, darbo el. pa5to adres4. Valdytojas gali teikti
tik tiek Sio pobiidZio informacijos, kiek tai yra butina ir kiek tai yra susijg su duomenq
subjekto darbo pareigq atlikimu. Toks duomenq teikimas ar atskleidimas negali
paZeisti duomentl subjekto Zmogi5kojo ofllmo, kelti gresmes jo saugumui.
26.3. Sios kategorijos asmens duomenq saugojim6 ir tvarkymo trukme nustatoma
vadovauj antis teises aktais.
26.4. Duomenq valdytojas privalo darbo sutartyse iraSyti tokius ZodZius: ,,Mes,
pasiraig iiame dokumente, patvirtiname, kad esame susipaZing su Asmens duomeru4
apsaugos ir tvarlqtmo katalikt4 Bainyiioje Lietuvoje taisyklOse nustatytais asmens
duomenq tvarleymo tilrslais, pagrindais, informacija apie tvarkomus duomenis ir
duome nt1 s ubj ela o tu is d mi s.o' .

26'5. Duomenq valdytojas i5 duomenq subjekto nereikalauja asmens kodo, isskyrus
tuos atvejus, kai Si informacija yra bttina pagal Lietuvos Respublikos galiojandius
teises aktus.



21.28.

DEVINTAS SKIRSNIS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS DEL ASMENU, NENUOLAT DALYVAUJANdIU

naZNyilos vErKLoJEo ASMENS DUoMENU TVARKvMo

21.27. Duomenq fvarlrymo tikslas ir teisinis pagrindas *
27.1. Sios kategorijos asmens duomenys, iskaitant ir specialiqjq kategorijr+ asmens
duomenis, tvarkomi siekiant BaZnydios sielovadiniq, karitatyviniq, socialinitl,
Svietimo ir ugdymo, bendruomenes veiklos organizavimo tikslq bei vadovaujantis
Siais teisiniai pagrindais:

27.1.I. duomenq subjektas dave sutikim4, kad jo asmens duomenys bttq
tvarkomi vienu ar keliais konkrediais tikslais;
27.I.2. asmens duomenq tvarkymas yra btitinas, siekiant uztikrinti Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje itvirtintqBaLnydios teisg laisvai tvarkytis pagal jos
kanonus ir statutus;
27.I.3. tvarkyti asmens duomenis yra bDtina, siekiant igyvendinti su Sventuoju
Sostu sudarytoje tarptautineje sutartyje, kurios Salimi yra Lietuvos Respublika,
nurodytus tikslus;
27.1.4. kai tvarkyi duomenis bttina, siekiant teisetq duomenq valdytojo arba
trediosios Salies interesq, i5skyrus atvejus, kai tokie duomenq subjekto interesai
arba pagrindines teises ir laisves, del kuriq butina uZtikrinti asmens duomenq
apsaug?, yra uZ juos virSesni, ypad kai duomenq subjektas yra vaikas.

Duomenq valdytojo ir fvarkytojo teisds ir pareigos -
28.1. Jei asmens duomenq tvarkymo pagrindas yra duomenq subjekto sutikimas ir nera
kitq aplinkybiq, ai5kiai patvirtinandiq, jog asmuo dave sutikim4 tvarkyti jo asmens
duomenis, asmens duomenys, iskaitant ir speciatiqjq kategorijq asmens duomenis, gali
b[ti tvarkomi tik esant ra5ytiniam duomenq subjekto sutikimui ir tik tokia apimtimi
bei tikslais, kurie yra nurodyti ra5ytiniame sutikime.
28.2. Duomenq valdytojas uZtikrina apsaugq jam pateiktiems asmens duomenims,
iskaitant jq nevie5inim4, i5skyrus atvejus, kai duomenq subjektas yra davgs raSytini
sutikim4 vie5inti jo asmens duomenis.
28.3. Duomenq valdytojas tvarko tik tuos asmens duomenis ir tik tokiais tikslais,
kuriems duomenq subjektas yra davgs sutikim4.
28.4. Yaldytojas turi teisg subjekto asmens duomenis perduoti trediosioms Salims tik
tokiu atveju, kai duomenq subjektas tam yra davgs ai3kq sutikim4.
28.5. Valdytojas tvarko asmens duomenis tik toki laikotarpi, kuris yra b{itinas asmens
duomenq tvarkymo tikslams pasiekti.
28.6. Valdytojas i5 duomenq subjekto nereikalauja asmens kodo, iSskyrus tuos atvejus,
kai 5i informacrlayra butina pagal Lietuvos Respublikos galiojandius teises altus ar
asmens duomenq tvarkymo tikslus.

III SKYRIUS
DUOMENV SUBJEKTU TEISES

DESIMTAS SKIRSNIS
TEISE I INFORMACIJA, SUSIJUSI,T SU DUOMENU TVARKYMU



21.29. Duomenq subjektas turi teisg i5 duomenq valdytojo gauti patvirtinim4, ar su
juo susijg asmens duomenys yra tvarkomi, o jei jie yra tvarkomi, turi teisg susipaZinti
su jais ir su Sia informacija:

29.1. asmens duomenq tvarkymo tikslai;
29.2. tvarkomq asmens duomenq kategorijos;
29.3. duomenq gavejai arba duomenq gavejr4 kategorijos, kuriems buvo arba bus
atskleisti asmens duomenys;
29.4. kai imanoma - numatomas asmens duomenq saugojimo laikotarpis arba, jei
neimanoma, kriterij ai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti ;
29.5. teise pra5yti duomenq valdyojo iStaisyti arba i5trinti asmens duomenis ar
apriboti su duomenq subjektu susijusiq asmens duomenq tvarkym4 arba nesutikti su
tokiu tvarkymu;
29.6. teise pateikti skund4 prieZi0ros institucijai;
29.7. visa turima informacija apie jq Saltinius, kai asmens duomenys renkami ne iS
duomenq subjekto;
29.8. jei asmens duomenys perduodamibainytiniam viesajam juridiniam asmeniui uZ
Lietuvos Respublikos ribq, duomenq subjektas turi teisg buti informuojamas apie
atitinkamas saugumo priemones, susijusias su duomenq perdavimu.

2I.30. Duomenq valdytojas duomenq subjekto pra5l'rnu privalo pateikti tvarkomq
asmens duomenq koprjq.

22.3I. Kiekvienas asmuo turi teisg asmeni5kai arba per tinkamai igaliot4 atstov4
pra5yti ir gauti tvarkomq asmens duomenq paZymejimus, i5ra5us ar kopijas.
Duomenys, kurie nera gauti i3 pareiSkejo ir kuriems pagal istatym4 ar Balnydios teisg
nustatytas slaptumas, arba kurie negali bdti atskirti nuo trediqjq Saliq duomenq yra
konfi dencialiis ir nera atskle idliani parei5kejui.

23.32. Dokumentq, nurodytq 31 punkte, i5davimo i5laidoms padengti duomenq
valdytojas gali nustatyti pagristo dydZio mokesti.

VIENUOLIKTAS SKIRSNIS
TEISE REIKALAUTI ISTAISYTI DUOMENIS

21.33. Duomenq subjektas turi teisg reikalauti, kad duomenq valdytojas laiku i3taisytq
su juo susijusius asmens duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi.

22.34. Pra5yrnas i3taisyti duomenis turi blti pateiktas duomenq valdyojui ra5tu arba
asmeni5kai, arbaper igaliot4 atstov4, pridedant igaliojim4 patvirtinandius dokumentus.

23.35. Jei duomenq valdytojas atsisako patenkinti pra5ym4 iStaisyti duomenis, jis
privalo ra5tu informuoti parei5kej4, kad jis vel gali pateikti pra5ym4 vietos ordinarui.

24.36. Duomenq apie veiksmus ir faktus, susijusius su kanoniniu asmenq statusu,
i5taisyrnas gali bffi atliekamas tik gavus vietos ordinaro leidima.

DVYLIKTAS SKIRSNIS
TEISE PRASYTI UZNNCTSTRUOTI ANoTACIJAS IR DUoMENU PAPILDYMUS

21.37. AtsiZvelgiant i duomenq tvarkymo tikslq, del pagristq aplinkybiq duomenq
subjektas turi teisg pra5yti itraukti i duomenq rinkmen4 anotacij4 ar deklaracij4.
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22.38. Pra3ymas ira3yti papildomus duomenis turi atitikti s4lygas, nurodytas 39
punkte.

23.39. Anotacija, padaryla dokumento iraSo kra5te, yra neatskiriama jo dalis. Jos
turinys turi bfiti penaSytas ant kiekvieno dokumento i5traukos ar kopijos.

24.40. Duomenq valdytojas ra5tu pranesa parei5kejui apie anotacijos iraSym4.

25.41. Atsisakius tenkinti pra5ym4 del anotacijos ar papildymq ira5ymo, informacija
apie praiym4 bus ira5yta ir saugoma atitinkamos duomenq bylos priede. Atsisakius
tenkinti praSym4 del anotacijos ar duomenq papildymo, duomenq valdytojas rastu apie
tai prane5a suinteresuotam asmeniui, kuris gali vel pateikti pra5ym4 vietos ordinarui.

TRYLIKTAS SKIRSNIS
TEISE REIKALAUTI ISTRINTI DUOMENIS

21.42. Duomenq subjektas turi teisg papra5yti duomenq valdytojo nedelsiant istrinti
asmens duomenis, o duomenq valdytojas privalo i5trinti asmens duomenis be
nepagristo delsimo esant vienai iS Siq aptinkybiq:

42.1. kaL asmens duomenys nebera reikalingi tam, kad bttq pasiekti tikslai, kuriais jie
buvo renkami arbakitaip tvarkomi;
42.2. kai asmens duomenq subjektas atSauke sutikim4, kuriuo grindLiamas duomenq
tvarkymas ir nera kitq teisiniq pagrindq duomenq tvarkymui;
42.3.kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisetai.

21.43. Kai duomenq valdytojas vie5ai paskelbe asmens duomenis ir privalo juos
i5trinti, jis, priklausomai nuo turimq technologijq ir igyvendinimo s4naudq, imasi
pagristq veiksmq, iskaitant technines priemones, kad informuotq duomenis
tvarkandius duomenq valdytojus, jog duomenrl subjektas papraSe duomenq valdytojus
iStrinti visas nuorodas ituos asmens duomenis arba jq kopijas ar dublikatus.

22.44. Nuostatos, i5destlrtos 42 ir 43 punktuose, netaikomos, jei duomenq tvarkymas
yra bttinas: 1) siekiant pasinaudoti teise i saviraiSkos ir informacijos laisvg; 2) siekiant
laikyis duomenq valdyojui nustatytos teisines prievoles, kuria reikalaujama tvarkyti
duomenis arba siekiant atlikti uZduoti, vykdom4 vie5ojo intereso labui, arba vykdant
duomenq valdyojui pavestas vie5osios valdZios funkcijas; 3) archyvavimo tikslais
vie5ojo intereso labui, istoriniq bei kitq moksliniq tyrimr+, statistikos tikslais, jeigu del
1 papunktyje nurodytos teises taptq neimanoma pasiekti tvarkymo tikstq arba ji labai
kliudytq Siq tikslq siekimui; 4) siekiant pareik5ti, vykdyti arba apginti teisinius
reikalavimus;

23.45. Teise pra5yti i3trinti duomenis netaikoma tais atvejais, kai duomenys susijg su
suteiktais sakramentais arba kitaip nurodo i asmens kanonini status4. Informacija apie
praSym4 i5trinti tokio pobfidZio duomenis turi buti nurodyta duomenq byloje.
Duomenq valdytojas ipareigojamas nenaudoti pra5yme nurodytq duomenq be vietos
ordinaro leidimo.
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KETURIOLIKTAS SKIRSNIS
TEISE APRIBOTI DUOMENU TVARKYMA



21.46. Duomenq subjektas turi teisg pra5yti duomenq valdytoj4 apriboti duomenq
tvarkym4 Siais atvej ais:

46.1. kar asmens duomenq subjektas ulgindrla duomenq tikslum4 uZ toki laikotarpi,
per kuri duomenq valdytojas gali Sitikslum4 patikrinti;
46.2. kai asmens duomenq tvarkymas yra neteisetas ir duomenq subjektas nesutinka,
kad duomenys bDtq i5trinti, vietoj to pra5ydamas apriboti jq naudojim4;
46.3. kal duomenq valdytojui asmens duomenys tvarkymo tikslais jau nebereikalingi,
tadiau jr1 reikia duomenq subjektui siekiant pareik5ti, vykdyti arba apginti teisinius
reikalavimus;
46.4. kai duomenq tvarkymas yra apribotas 46 papunkdiu, i5skyrus saugojim4, juos
galima tvarkyti tik gavus duomenq subjekto sutikim4 arba siekiant pareik5ti, vykdyti
arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens
teises, arba del svarbaus Europos S4jungos arba valstybes nares vie5ojo intereso
prieZasdiq.

2I.47. Prie5 panaikinant duomenq subjekto, pra5iusio, kad bttq apribotas duomenq
tvarkymas pagal46 papunkti, duomenis, duomenq valdytojas ji apie tai informuoja.

PENKIOLIKTAS SKIRSNIS
PAREIGA PRANESTI

2I.48. Kiekvienam duomenq gavejui, kuriam buvo atskleisti asmens duomenys,
duomenrtr valdyojas prane5a apie bet koki tokiq duomenq i5taisym4, iStrynim4 arba
tvarkymo apribojim4, nebent to padaryti nebfrtq imanoma arba tai pareikalautq
neproporcingq pastangq. Duomenq subjektui papra5ius, duomenq valdytojas
informuoja subjekt4 apie minetus duomenq gavejus.

KETVIRTAS SKYRIUS
DUOMENU SAUGOJIMAS

Sn5rourrAs sKrRSNrs
DUOMENU SAUGOJIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI

21.49. Asmens duomenys turi bfiti tvarkomi tokiu btdu, kad taikant atitinkamas
technines ar organizacines priemones biitq uZtikrintas tinkamas asmens duomenq
saugumas, iskaitant apsaug4 nuo duomenq tvarkymo be leidimo arba neteiseto
duomenr4 tvarkymo ir nuo netydinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo
(vientisumo ir konfidencialumo principas).

50.50. AtsiZvelgdamas i techniniq galimybiq issivystymo lygi, igyvendinimo
s4naudas bei duomenq tvarkymo pobudi, aprepti, kontekst4 ir tikslus, talrp pat
duomenq tvarkyrno keliamus ivairios tikimybes ir rimtumo pavojus fiziniq asmenq
teisems ir laisvems, duomenq valdyojas ir duomenq tvarkytojas igyvendina tinkamas
technines ir organizacines priemones, kad b[tq uZtikrintas pavojq atitinkandio lygio
saugumas.

51.51. Nustatant tinkamo lygio saugumQ atsiZvelgiama i pavojus, kurie kyla del
duomenrtr tvarkymo, visq pirma del netydinio arba neteiseto persiqstq, saugomq ar
kitaip tvarkomq duomenq sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, atskleidimo be leidimo
ar neteisetos prieigos prie jq.
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52.52. Duomenq valdyojas ir duomenq tvarkytojas imasi priemoniq, siekdami
uZtikrinti, kad bet kuris duomenq valdytojui arba tvarkytojui pavaldus fizinis asmuo,
galintis susipaZinti su asmens duomenimis, j.t netvarkytq, i5skyrus atvejus, kai
duomenq valdyojas duoda nurodymus juos tvarkyti, nebent tas asmuo privalo tai
daryti pagal Europos S4fungos arba valstybes nares teisg.

53.53. Duomenq valdytojas, sudarydamas ra5yting ar kitoki4 sutarti su fiziniu ar
juridiniu asmeniu, kuris yra tretysis asmuo ir, r,ykdydamas pastarqj4 sutarti, gali
suZinoti duomenq valdytojo tvarkomus duomenq subjektq asmens duomenis, privalo
sudaryti su juo konfidencialumo susitarima.

SEPTYNIOLIKTAS SKIRSNIS
DUOMENU BYLV, KNYGU IR IRASU SAUGOJIMAS

50.54. Duomenq bylos, knygos, ira5ai turi bDti saugojami tam skirtoje saugioje
patalpoje, i kuri4 gali patekti tik duomenq valdyojas, tvarkytojas ar jrl igalioti
asmenys.

51.55. Tuo atveju, kai nera anksdiau minetus reikalavimus atitinkandios patalpos,
duomenq bylos, knygos, ira5ai turi b[ti saugomi rakinamoje spintoje, esandioje
duomenq valdyojui ar tvarkytojui priklausandioje patalpoje, imantis visq reikalingq
priemoniq, kad asmens duomenys netaptq prieinami neigaliotiems asmenims.

aSTUoNIoLIKTAS SKIRSNIS
DUOMENU SAUGOJIMAS ARCHYVE

50.56. Ypatingas demesys turi biiti skiriamas archyvq saugumui ir duomenq
prieinamumo kontrolei.

51.57. Archyvas privalo tureti uZrakto sistem4 ir btti apsaugotas nuo vagystes ir
isilauZimo.

52.58. Duomenq valdyojas, tvarkytojas ar jq igaliotas asmuo turi uZtikrinti, kad
archyvas nebDtq prieinamas pa5aliediams.

DE\TNIOLIKTAS SKIRSNI S
DUOMENU SAUGOJIMAS SKAITMENINIAME ARCHYVE

50.59. Skaitmeniniuose archyvuose esantys duomenys turi b[ti tvarkomi naudojant
licencijuot4 programing tangq. Prieiga prie skaitmeniniuose archyvuose esandiq
duomenq turi b[ti apsaugota slaptaZodZiais.

51.60. Duomenq valdyojas privalo uZtilainti siundiamq duomenq saugum4,
pasitelkdamas neprieinamumg tretiesiems asmenims uZtikrinandias priemones.

52.61. {renginiai ir laikmenos su asmens duomenimis turi bflti laikomi rakinamose
patalpose ir apsaugoti nuo neteisetos prieigos.

DVIDESIMTAS SKIRSNIS
PAREIGA PRANESTI APIE DUOMENV APSAUGOS PAZEIDIMA

56.56. Duomenq tvarkytojas, suZinojgs apie asmens duomenq saugumo pai:eidimq,
apie tai prane5a duomenq valdytojui.

13



57.57. Duomenq valdyojas, suZinojgs apie asmens duomenq saugumo paLeidim4, jei
imanoma, praejus ne daugiau kaip 72 valandoms nuo tada, kai suZinojo apie
paLeidimq, apie tai pranesa prieZiuros institucijai, nebent asmens duomenq saugumo
paZeidimas nekeltq pavojaus duomenq subjektq teisems ir laisvems.

58.58. Kai del asmens duomenq saugumo paZeidimo gali kilti didelis pavojus
duomenrl subjektq teisdms ir laisvems, duomenq valdyojas apie paZeidim4 pranesa
asmens duomenq subjektui. Duomenq subjektui prane5ti nereikia, jeigu ivykdomos bet
kurios i3 toliau i5vardintq s4lygq:

58.1. duomenq valdyojas tinkamai apsaugojo asmens duomenis, kurie buvo paaeist,
ir uZtikrino, kad asmeniui, neturindiam leidimo susipaZinti su asmens duomenimis, jie
bttq nesuprantami, pavy zdliut uZ5ifruoti;
58.2. duomenq valdytojas emesi priemoniq uZtikdnti, kad daugiau nebegaletq kilti
didelis pavojus duomenq subjektq teisems ir laisvems;
58.3. prane5imas duomenq subjektui pareikalautq neproporcingai daug pastangq.
Tokiu atveju vietoj prane5imo duomenq subjektui apie tai vie5ai paskelbiama arba
kitaip efektyviai informuoj ama.

PENKTAS SKYRIUS
DUOMENU PAREIGUNAS

50.62. Duomenq valdyojas ir duomenq tvarkytojas uZtikrina, kad duomenq apsaugos
pareigflnas bttq tinkamai ir laiku itraukiamas i visq su asmens duomenq apsauga
susijusiq klausimq nagrinej im4.

5I.63. Duomenq apsaugos pareigunas privalo uZtikrinti slaptum4 eulba

konfidencialum4, susijusi su jo uZduodiq vykdymu, laikydamasis Europos Sqjungos ar
Sqjungos valstybes nares teises.

52.64. Duomenq apsaugos pareigunas gali vykdyi kitas uZduotis ir pareigas.
Duomenq valdytojas arba duomenq tvarkytojas uZtikrina, kad Siq ir pana5iq uZduodiq
ir pareigq atlikimo nekiltq interesq konfliktas.
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