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1. Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ direktoriaus 2019-03-12 įsakymu Nr. V-12 

„Dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo ir duomenų apsaugos pareigūno veiklos aprašo 

patvirtinimo“ Lina Bakutienė, raštinės administratorė, yra paskirta vykdyti įstaigoje duomenų 

apsaugos pareigūno funkcijas. 

2. Duomenų apsaugos pareigūno skyrimo pagrindas: 2016-04-27 Europos Parlamento ir 

Tarybos Reglamento (ES) Nr. 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir 

dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų 

apsaugos reglamentas)“ 37 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo 2 straipsnio 2 dalis, Klaipėdos licėjaus 2018-08-20 atliktas asmens duomenų 

auditas.  

3. Duomenų apsaugos pareigūnas įstaigoje vykdo šias funkcijas:  

3.1. stebi, kaip Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ laikosi Bendrojo duomenų 

apsaugos reglamento nuostatų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 

kitų teisės aktų duomenų apsaugos srityje, įskaitant auditus, informuotumo didinimą ir duomenų 

tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų mokymą; 

3.2. informuoja  administraciją ir duomenis tvarkančius jos darbuotojus apie jų prievoles 

asmens duomenų apsaugos srityje, konsultuoja juos šiais klausimais; 

3.3. bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir atlieka kontaktinio 

asmens funkciją Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kreipiantis su duomenų tvarkymu 

susijusiais klausimais, įskaitant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 36 straipsnyje nurodytas 

išankstines konsultacijas, ir, prireikus, konsultuoja visais kitais klausimais; 

3.4. atlieka kontaktinio asmens funkcijas asmenims kreipiantis su asmens duomenų tvarkymu 

ir teisėmis susijusiais klausimais; 

3.5. teikia konsultacijas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 

Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 straipsnį; 

3.6. vertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgiant į duomenų 

tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus; 

3.7. atlieka kitas Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  direktoriaus pavestas funkcijas, 

susijusias su asmens duomenų tvarkymu; 

4. Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“  užtikrina: 

4.1.kad duomenų apsaugos pareigūnas būtų tinkamai ir laiku įtraukiamas į visų su asmens 

duomenų apsauga susijusių klausimų nagrinėjimą; 

4.2. duomenų apsaugos pareigūnas būtų kviečiamas reguliariai dalyvauti vadovybės 

posėdžiuose; 

4.3. Visa aktuali informacija laiku turi būti perduodama duomenų apsaugos pareigūnui, kad 

jis galėtų suteikti tinkamą konsultaciją;  



4.4. visada būtų privaloma deramai atsižvelgti į duomenų apsaugos pareigūno nuomonę. Jeigu 

kyla nesutarimų, kaip gerąją patirtį rekomenduoja dokumentais įforminti priežastis, kodėl nebuvo 

vadovaujamasi duomenų apsaugos pareigūno konsultacija. 

5. Šiaulių lopšelis-darželis „Auksinis raktelis“ padeda duomenų apsaugos pareigūnui  atlikti 

nurodytas funkcijas, suteikdamas toms funkcijoms atlikti būtinus išteklius, tap pat suteikdamas 

galimybę susipažinti su asmens duomenimis, dalyvauti asmens duomenų tvakymo operacijose ir 

išlaikyti savo žinias. 

6. Jei nesilaikoma Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, duomenų apsaugos pareigūnas 

nėra už tai asmeniškai atsakingas. Už duomenų tvarkymo atitiktį reikalavimams atsakingas duomenų 

valdytojas arba duomenų tvarkytojas. 

7. Duomenų apsaugos pareigūnas turėtų gerai suprasti duomenų valdytojo vykdomas 

duomenų tvarkymo operacijas, informacines sistemas, duomenų saugumo ir duomenų apsaugos 

poreikius, gerai išmanyti organizacijos administracines taisykles ir procedūras. 

8. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo 

funkcijų atlikimu.  
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