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LIETUVOS MOKSLTJ AKADEMIJOS DARBUOTOJT,T ASMENS
DUOMENTJ SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS IGYVENIMNIMO PRIEMONHJ
TVARKOS APRAAS
I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos mokslq akademijos (juridinio asmens kodas 111958852) (toliau
Akademija)
darbuotojq asmens duomen4 saugojimo politika ir jos jgyvendinimo priemonil4 tvarkos apraas
(toliau Apraas) reglamentuoja darbuotojq asmens duomeni4 rinkimo, naudojimo ir saugojimo
principus, nustato darbuotoji asmens duomen4 tvarkymo tikslus ir priemones, nustato, kas ir
kokiais tikslais gab. susipainti su darbuotojq asmens duomenimis
—

—

2. Apraas galioja ir yra taikornas esamiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,
buvusiems darbuotojams, dirbusiems pagal darbo sutartis
3. Su Aprau yra supaindinami visi Akademijos darbuotojai elektroniniu patu, darbuotojai
neturintys elektrornrno pato adreso su Aprau supaindinami pasirayt1na1
II SKYRIUS
S4VOKOS
4. Atsakingas asmuo
asmens duomenis.

—

fizinis asmuo (darbuotojas) Akademijos paskirtas tvarkyti darbuotojq

5. staiga
Lietuvos mokshi akademija, juridinio asmens kodas 111958852, buveinés adresas:
Gedimino pr 3, 01103 Vilnius
—

6. Duomenys / asmens duomenys
bet kokia informacija apie fizinj asmenj, kurio tapatybé
nustatyta arba kurio tapatybe galima nustatyti (duomerni subj ektas); fizinis asmuo, kurio tapatybç
galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybç tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visl4 pirma
pagal identifikatornj, kaip antal vardi ir pavardç, asmens identifikavimo numerl, buvimo vietos
duomenis.
—

7 Duomenq gavejas fizirns arba juridinis asmuo, va1dios institucija, agentura ar kita staiga,
kuriai atsk1eidiami asmens duomenys
—

8 Duomerni subjektas

—

darbuotojas, fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Akademija

9. Duomemj tvarkymas yra bet kokia operacija atliekama sujais, kaip rinkimas, jraymas, keitimas,
saugojimas, prieigos priejos suteikimas, perdavirnas, vieinirnas ir kita.
10. Duomenq tvarkymas automatiniu büdu
atliekami automatinêmis priemonêmis.

—

duomen4 tvarkymo veiksmai, visikai ar i dalies

11. Duomen tvarkymas neautomatiniu büdu
duomenq tvarkymo veiksmai, atliekami
neautomatinémis priemonOmis (infonnacij tvarkant dokumentuose).
—

12. Duomenq subj ekto sutikimas (toliau Sutikimas) savanorikas raytinis duomenq subj ekto
valios pareikimas tvarkyti jo asmens duomenis jam inomu tikslu.
—

—

13. Praymas su asmens duomen apsaugos teisi4 ar teisètq interesi.1 paeidimu nesusijçs asmens
kreipimasis j Akademijq praant pagal nustatyt tvark suteikti jam informacij apie Akademijos jo
tvarkomus asmens duomenis bei gauti jq kopij.
—

14. Duomen4 tvarkytojas fizinis arba juridinis asmuo, va1dios institucija ar kita jstaiga, kuri
Akademijos vardu tvarko asmens duomenis.
—

15. Treioji a1is
fizinis arba juridinis asmuo, va1dios institucija ar kita jstaiga, duomerni
tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu Akademijos ar duomenq tvarkytojo jgaliojimu
1eidiama tvarkyti asmens duomenis.
—

16. Aprae vartojamos sivokos suprantamos taip, kaip yra apibrêtos 2016 m. ba1andio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 2016/679 (Bendrajame duomen4 apsaugos
reglamente, toliau BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisinés apsaugos jstatyme
(toliau
ADTA), Darbo kodekse (toliau
DK) ir kituose asmens duomenl4 apsaugi,
reglamentuoj aniuose teises aktuose
—

—

—

III SKYRIUS
DARBUOTOJIJ ASMENS DUOMENIJ TVARKYMO PRINCIPAl
17. Darbuotojq asmens duomenys tvarkomi vadovauj antis iais principais:
17.1. darbuotojq asmens duomenys tvarkomi teisétiems ir iame Aprae apibrétiems tikslams
pasiekti,
17.2. darbuotoj4 asmens duomenys tvarkomi tiksliai, siiningai ir teisétai, laikantis BDAR,
ADTAT, DK ir kituose asmens duomenq tvarkymi reglamentuojaniuose teisés aktuose
nustatyfl reikalavim4;
17.3. darbuotojq asmens duomenys tvarkomi taip, kad asmens duomenys butq tikslüs ir esantjq
pasikeitimui nuolat atnaujinami;
17.4. darbuotoj4 asmens duomenys tvarkomi tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga darbuotoj4
asmens duomenq tvarkymo tikslams pasiekti,
17.5. darbuotojq asmens duomenys saugomi tokia forma ir terminais, kad j ais naudotis butq
galima ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, del kuriq ie duomenys buvo surinkti ir
tvarkomi
IV SKYRIUS
DARBUOTOJIJ ASMENS DUOMENIT TVARKYMO TIKSLAI
18 Darbuotoj’q asmens duomenys tvarkomi iais tikslais

18.1. darbo santyki jgyvendinimo, darbo sutarëi4 sudarymo, vykdymo, pasibaigimo, apskaitos
tvarkomi asmens duomenys (vardas, pavardO, asmens kodas, asmens socialinio draudirno
numeris, pilietybé, adresas, telefono ryio numeris, elektroninio pato adresas, gyvenimo ir
veikios apraymas, paraas, pareigos, duomenys apie priêmim / perke1im / at1eidim i darbo,
duomenys apie isi1avinim ir kva1ifikacij, duomenys apie mokym, duomenys apie atostogas,
duomenys apie darbo umokestj, ieitines imokas, kompensacijas, paa1pas, informacija apie
dirbt darbo 1aik, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir
uduotis, duomenys apie darbuotojq veikios vertinim, asmens tapatybç patvirtinanio
dokumento numeris, idavimo data, galiojimo data, dokument idavusi jstaiga, specialiq
kategorijq asmens duomenys, susijç su sveikata, teistumu, dokumentq registracijos data ir
numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti
Akademij4 jpareigoja statymai ir kiti teisés aktai);

—

18.2. akademijos vadovq pareigq, nustatytl4 teisés aktuose, tinkamam vykdymui tvarkomi
darbuotojl asmens kodai, informacija apie darbuotojq eiminç padOtj ir kiti duomenys
reikalingi tinkamam pareigiJ vykdymui;
—

18.3. tinkamai komunikacij ai su darbuotoj ais ne darbo metu palaikyti tvarkomi darbuotoj q
gyvenamosios vietos adresai, asmernniai telefono nurnenal, asmernrnai ir kitos darbovietes
elektroninio pato adresai;
—

18.4. tinkamoms darbo s1ygoms utikrinti su darbuotojo sutikimu tvarkoma informacija,
susijusi su darbuotojo sveikatos bUkie, kuri tiesiogiai daro tak darbuotojo darbo funkcijoms
(darbo pareigomis) ir galimybei jas vykdyti teisés akti nustatyta tvarka;
—

18.5. turto, darbuotoj q saugurnui, saugai darbe ir sveikatai utikrinti
duomen subj ektq
vaizdo stebejimo duomenys Q vaizdo kamer4 stebejimo teritorij patekusnj duomen4 subjektq
vaizdo duomenys);
—

18.6. siekiant utikrinti vidaus administravimo veikh
1 (struktüros tvarkymas, personalo
tvarkymas) gali büti tvarkomi ir kiti asmens duomenys Tais atvejais, kai darbuotojo asmens
duomeni tvarkymui reikalingas darbuotoj o sutikimas, darbuotoj as turi teisç duoti arba
atsisakyti duoti sutikimi, taip pat bet kada ataukti duoti sutikimi,
—

18 7 vidaus administravimo (personalo valdymo, ratvedybos tvarkymo, materialiniq ir
finansinni itek1nj naudojimo) tikslu buvusiq darbuotojq asmens duomenys (vardas, pavarde,
asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybe, adresas, telefono ryio numeris,
elektroninio pato adresas, gyvenimo ir veikios apraymas, paraas, pareigos, duomenys apie
priêmimi / perkê1imi / at1eidimi i darbo, duomenys apie isi1avinim4 ir kvalifikacij4,
duomenys apie mokymi, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo umokestj, ieitines
imokas, kompensacij as, paa1pas, informacij a apie dirbti darbo 1aiki, informacij a apie
paskatmimus ir nuobaudas (darbo pareigq paeidimus), rnformacija apie athktus darbus ir
uduotis, duomenys apie darbuotojo veikios vertirnmq, Lietuvos Respublikos ptheio paso arba
asmens tapatybes korteles numens, idavimo data, galiojimo data, dokumenti idavusi staiga,
specialiq kategorijq asmens duomenys, susijç su sveikata, teistumu, dokumentq registracijos
data ir numens bei kiti asmens duomenys, kunuos pateikia pats asmuo ir (arba) kunuos tvarkyti
Akademij4 pareigoja Istatymal ir kifl teises aktai
-

18.8. informaciniq sistemi autentifikavimo tikslu tvarkomi ie duomenys: duomerni subjekto
(darbuotojo) vardas, pavardé, asmens kodas, asmeniniai telefono numeriai, asmeninis
elektrornnio pato adresas, kitos darbovietes elektrornnio pato adresas, suteiktas vartotojo
vardas, s1aptaodao pnmirnmo duomenys
18 9 darbuotojil skundq, praymt ir pareik1m14 nagrinejimo tikslu tvarkomi ie duomenys
duomenij subjekto vardas, pavarde, asmens kodas, adresas, telefono numeris, elektrommo pato

adresas, paraas, skundo, prayrno ar pareikirno data ir numeris skunde, prayme ar pareikirne
nurodyta inforrnacij a (jskaitant ir ypatingus asmens duomenis), skundo, praymo ar pareikimo
nagrinèj imo rezultatas, skundo, praymo ar pareikimo nagrinêj imo metu gauta informacij a,
Akademij os atsakymo j skundus, praymus ar pareikimus data ir nurneris.
19. darbuotoj4 asmens duomenys saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek reikalinga nustatytiems
tikslams pasiekti

V SKYRIUS
DARBUOTOJIJ ASMENS DUOMENIJ RINKIMAS IR TVARKYMAS

20. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavarde, pilietybé, asmens kodas, gimimo data surenkami i
darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybés kortelês ar paso).
21. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, atsiskaitomosios sskaitos numeris,
asmeninis kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pato adresas darbuotojui sutikus surenkami
i darbuotojo pateikti. praymq, gyvenimo apraymo. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios
vietos adresas, atsiskaitomosios sskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, asmeninis
kontaktinis telefono numeris ir elektroninio pato adresas darbuotojui sutikus yra surenkami i
darbuotojo jam pateikus upi1dyti nustatytos formos ,,Darbuotojo, dirbanio pagal darbo sutartj,
registracij os kortelç”.
22. Darbuotojq asmens duomenis turi teisç tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra bütini darbo
funkcijoms vykdyti is tik tuomet, kai tal butina atitinkamiems tikslams pasiekti
23 Darbuotojai, kurie vykdydami priskirtas funkcijas tvarko darbuotojq asmens duomerns, laikosi
konfidencialurno principo ir laiko paslaptyje bet koki
4 su asmens duomenimis susijusi informacij,
su kuria jie susipaino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija butq viea pagal
gahoj anèiq jstatym ar kit teises akt4 nuostatas Pareiga saugoti asmens duomenq pas1apt galioj a
taip pat ir perejus dirbti kitas pareigas Akademijoje ar pasibaigus darbo santykiams
24 Atsakingi u duomeni subjekto asmens duomerns irjq apsaugu Akademijos darbuotojai
24 1
vyriausiasis finansminkas ir vyresnysis buhalteris
esam ir buvusul darbuotojq
vardai ir pavardes, asmens kodai, atsiskaitomuj4 banko sskaitq numeriai,
—

24 2 personalo vyr specialistas
esamq Akademijos darbuotojq vardai ir pavardes, asmens
kodai, asmeniniai adresai, asmernniai telefono numerial, eimos sudetis ir kiti darbuotojq
asmens duomenys, nurodyti io Aprao 18 1, 18 4, 18 6, 18 7 punktuose,
—

24.3. proj ektq darbuotojai esamq ir buvusiq projekto darbuotoji.j, vardai ir pavardés, asmens
kodai, atsiskaitomujq banko siskaitq numeriai, asmenimai adresai, asmenirnai telefono
numerial, asmemmo elektroninio pato adresai ir kiti darbuotoj4 asmens duomenys nurodyti
Aprao 18 6, 18 7,
—

24 4 organizacinio skynaus vadovas —buvusn Akademijos darbuotojq vardai ir pavardesir kiti
asmens duomenys,
24.5. kompiuteriq tinklo administratorius
Akademijos kompiuterii s1aptaodiai,
kompiuterinés techninés jrangos idéstymas, kompiuteriq tinklo veiksmq urna1ai ir kiti
darbuotoj asmens duomenys nurodyti 18 8 punkte,
—

24.6. ininerinés ir ükio tarnybos vadovas
asmens duomenys,

-

io Aprao 18.5. punkte nurodyti darbuotoji

24 7 darbuotojas (darbuotojai), rengç atsakymi pareikejui, atsakingi u asmens duomenis ir jq
apsaugq nurodytus io Aprao 18 9 punkte,

24.8. darbuotojas (darbuotojai), atsakingas (atsakingi) u kornunikacij, atsakingi u asmens
duomenis irjq apsaug nurodytus io aprao 18 3 punkte
VI SKYRIUS
ASMENS DUOMENIJ SAUGOJIMO TERMINAl
25. Darbuotoj4 asmens duomenys, kurie yra atitinkamq dokumentq (sutartys, jsakymai, praymai ir
kt.) tekstuose, saugomi vadovauj antis Bendruj q dokumentq saugoj imo terminq rodyklej e,
patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro jsakymu, nurodytais terminais.

26. Asmens duomenys darbuotojq atrankos ir/ar darbo sutarties sudaro tikslu tvarkomi teisêto
Akademij os intereso teisiniu pagrindu. Nauj ai sidarbinusi4 darbuotoj q atsiqsti gyvenimo apraymai
(CV), motyvaciniai 1aikai ar kiti dokumentai, vaikq gimimo liudijimai, asmens tapatybç
patvirtinantys dokumentai ar jq kopijos, kuriuose yra nurodyti darbuotoji asmens duomenys,
Akademijoje saugojami i1aikantjq konfidencia1um.
27. Darbuotojai asmens dokumentus, reikalingus informacijos patvirtinimui, tik parodo atsakingam
darbuotojui, taiau tokiq dokumenti.j Akademija nekaupia ir nesaugo.
VII SKYRIUS
ASMENS BUOMENIJ SUBJEKTO TEISIIJ jGYVENDINIMAS
28. Informavimas apie duomeni tvarkym:
28.1. sudarant darbo sutartj asmenys apie jq asmens duomenq tvarkym informuojami
pasiraytinai jteikiant praneim (Aprao priedas);
28.2. Akademijos darbuotojai apie jq asmens duomenq tvarkym informuojami elektroniniu
patu, darbuotoj ai, netunntys elektronirno pato, informuoj ami pasiraytinai
29. Teisé susipainti su duomenimis. Darbuotojas turi teisc gauti patvirtinim, ar su juo susijç
asmens duomenys yra tvarkomi, taip pat susipainti su Akademijos tvarkomais jo asmens
duomenimis.
30 Teise reikalauti itaisyti duomerns Darbuotoj4 asmens duomenys turi büti tikslus ir, esant
reikalui, yra atnaujinami.
31. Teisè reikalauti itrinti duomenis. Darbuotojas turi teisç reikalauti itrinti su juo susijusius
duomenis, jeigu ie duomenys nebéra reikalingi, kad butq pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami
arba kitaip tvarkomi, j eigu darbuotoj as ataukia sutikimi ir néra j okio kito teisinio pagrindo tvarkyti
asmens duomenis, jeigu darbuotojas nesutinka su duomenq tvarkymu, kai duomenq tvarkymas
vykdomas siekiant teisétq Akademijos interesq ir néra auktesniq teisêtq prieasiq tvarkyti
duomenis arba darbuotojo asmens duomenys buvo tvarkomi neteisetai
32. Teisé apriboti duomenq tvarkymi. Darbuotoj as turi teisç prayti apriboti jo asmens duomenq
tvarkymi tol, kol Akademija patikrins tvarkomq darbuotojo asmens duomenq tiks1umi. Jeigu
darbuotojas nesutinka su duomenq tvarkymu, kai duomenq tvarkymas vykdomas siekiant teisétli
Akademijos interesq, darbuotojas turi teise prayti apriboti jo asmens duomenq tvarkymi tam
laikotarpiui, kol bus patikrinta, ar Akademijos teisetos prieastys yra auktesnes u darbuotojo
nurodytas prieastis. Darbuotojas turi teisç prayti apriboti jo asmens duomenij tvarkymi, jeigu,
esant neteisetam duomenq tvarkymui, darbuotojas nesutinka, kad jo duomenys bütq itnnti, ir vietoj
to prao apriboti ji naudojimi, taip pat jeigu Akademijai nebereikia asmens duomenii jq tvarkymo

tikslais, taèiau duomenq reikia darbuotojui siekiant pareikti, vykdyti arba apginti teisinius
reikalavirnus.
33. Teisé nesutikti su duomenl4 tvarkymu. Darbuotojas turi teisç nesutikti su asmens duomen
tvarkymu, kai duomenj tvarkymas vykdomas siekiant teisêtq Akademijos interesq, iskyrus atvejus,
kai duomenys tvarkomi del teisétq prieasëiq, kurios yra auktesnès u darbuotoj o interesus, teises
ir laisves, arba siekiant pareikti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavirnus.
34 Teise pateikti skund Valstybinei duomenq apsaugos inspekcijai Darbuotojas turi teisç pateikti
skundi Valstybinei duomen4 apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisinês
apsaugos jstatymo nustatyta tvarka.
35. Darbuotojai, siekdami jgyvendinti savo teises, numatytas Aprao 13
20 punktuose, turi
asmenikai, patu ar elektroniniq ryi priemonêmis pateikti raytinj praym (toliau Praymas)
Akademij ai.
—

—

VIII SKYRIUS
DARBUOTOJIJ ASMENS DUOMENIT SAUGUMO UTIKfflNIMO PRIEMONES
36. Akademija, saugodama asmens duomenis, jgyvendina ir utikrina tinkamas organizacines ir
technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisOto sunaikinimo,
pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteiséto tvarkymo.
37. Dokumentq kopijos, kuriose nurodomi darbuotojq asmens duomenys, turi büti sunaikintos taip,
kad iq dokumentq nebutq galima atkurti ir atpainti ji turinio
38. Akademijoje utikrinamas patalpq, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumas ir prieiura,
priegaisrinès saugos taisykliq laikymasis, jvairiq techninii priemoniq, butinq asmens duomenq
apsaugai utikrinti, gyvendirnmas
39 Asmens duomenq tvarkym automatirnu büdu (kompiuterinemis priemonemis) nustato
Akademijos Informacirnq ir komunikaciniq technologiji naudojimo bei darbuotojq stebesenos ir
kontroles darbo vietoj e tvarka
40 Prieigos teises prie asmens duomenl4 ir ga1iojimai tvarkyti asmens duomenis suteikiami,
naikinami ir keiiami Akademijos prezidento sakymu
41. Akademijoje su darbuotojq asmens duomenimis turi teisç susipainti tik tie asmenys, kurie turi
ga1iojimus arba vadovo nurodymus susipainti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra
bUtina ioje politikoje numatytiems tikslams pasiekti
42 Akademija imasi priemon1t, kad bütq ukirstas kehas atsitiktiniam ar neteisetam asmens
duomenq sunaikinimui, pakeitimul, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisetam tvarkymui,
saugodama jai patiketus dokumentus bei duomenq rrnkmenas trnkamai ir saugiai Jei darbuotojas ar
katas atsakingas asmuo abejoja diegti saugumo priemoniq patikimumu, jis turi kreiptis t1esiogin
savo vadov4, kad butq vertintos tunmos saugumo priemones ir, jei reikia, inicijuotas papildomq
priemonuj sigij imas ir diegimas
43 Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu büdu tvarko asmens duomerns arba i
kuriq kompiuterii galima patekti j vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys,
naudoja sukurtus s1aptaodius Slaptaodiai turi büti keièiami periodikai, ne reiau kaip kart per
tris menesius, taip pat susidarius tam tikroms aplrnkybems (pvz pasikeitus darbuotojui, i1u1us
ls1lau1mo gresmel, kilus tarimui, kad slaptaodis tapo inomas tretiesiems asmenims, ir pan)

44. Darbuotojas, dirbantis konkreèiu kompiuteriu, gali inoti tik savo s1aptaodj. U s1aptaodi4
sistem ir jq saugum atsakingas kompiuteri tinklo administratorius. S1aptaodiai privalo bãti
saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik bUtmu atveju
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

45. is Apraas periurimas ir atnauj mamas esant poreikiui ir/ ar pasikeitus teisés aktams, kurie
reglamentuoj a asmens duomen tvarkym4.
46. Darbuotojai su iuo Aprau supaindinami pasiraytinai (tie, kurie neturi elektroninio pato
adreso), elektroninêmis priemonéms (el. patu), Darbuotoj ai privalo laikytis Aprae nustatytq
jpareigojiml4, o atlikdami savo darbo funkcijas juo vadovautis.
47. io Aprao nesilaikymas atsive1giant j paeidimo sunkumi gali büti laikomas darbo pareig4
paeidimu, u kurj darbuotojams gali büti taikoma atsakomybe, nustatyta DK ir kituose teisés
aktuose.
48. Akademijos darbuotojq asmens duomenq saugojimo politika ir jos gyvendinimo priemoni4
tvarkos apraas suderintas su Akademijos darbo taryba.
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Lietuvos mokslq akademijos
Darbo taryba 2018 rn. gniodio 7 d.
protokolu Nr.2

(darbuotojo pareigq pavathnimas, vardas, pavarde)

PRANEIMAS (INFORMAVIMAS) APIE DARBUOTOJO ASMENS DUOMENIJ
TVARKYM4

(data)

(veta)

informuotas (-a), kad mano asmens duomenys yra tvarkomi duomen valdytojo Lietuvos mokslq
akademijos (juridrnio asmens kodas 111958852, buveines adresas Gedimino pr 3, 01103 Vilnius)
vidaus administravimo tikslu (personalo valdymo, ratvedybos tvarkymo, materialinnj ir finansirnq
itek1iq naudojimo): vardas, pavardé, asmens kodas, gimimo data, lytis, asmens socialinio draudimo
numeris, pi1ietyb, adresas, gyvenimo ir veikios apraymas, eiminé padétis, pareigos, duomenys
apie priemim (perke1im) pareigas, atleidlm4 i pareigq, duomenys apie darbo sta staigoje,
duomenys apie isi1avinimi ir kva1ifikacij, duomenys apie mokym4, duomenys apie atostogas,
duomenys apie darbo umokesti, duomenys apie usierno kalbq mokejimo lygj, ieitines imokas,
kompensacij as, paa1pas, infonnacij a apie dirbt4 darbo 1aik, informacij a apie skatimmus,
apdovanojimus ir nuobaudas (darbo pareigq paeidimi), informacija apie athktus darbus ir
uduotis, duomenys apie darbuotojo veikios vertimm, Lietuvos Respublikos pilieèio paso arba
asmens tapatybes korteles numeris, idavimo data, galiojimo data, dokument idavusi staiga,
dokumentq registracijos data ir numeris, darbuotojo kodas bei kiti asmens duomenys, kuriuos
pateikia pats asmuo ir (arba) kunuos tvarkyti Lietuvos mokslq akademij pareigoj a statymai ir kiti
teises aktai
-

Taip pat esu informuotas (-a), kad turiu teisç susipainti su savo duomenimis, kurie tvarkomi
Lietuvos mokslq akademijoje, reikalauti itaisyti neteisingus, neisamius, netikslius mano asmens
duomenis, reikalauti sustabdyti duomenl4 tvarkymo veiksmus bei reikalauti sunaikinti neteisêtai,
nesiningai sukauptus mano asmens duomenis bei nesutikti (teisikai pagrjstai), kad bütq tvarkomi
mano asmens duomenys. Lietuvos mokslq akademij os prezidento jsakymu patvirtintoj e Darbuotojq
asmens duomenq saugojimo politikoje ir jos jgyvendinimo priemoniq tvarkos aprae nurodomos
duomenq subjekti teisés.

(paraas)

(vardas,pavardè)

