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ŽIDIKŲ KULTŪROS CENTRE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ TEISINĖS
APSAUGOS POLITIKA
1. Židikų kultūros centre tvarkomų asmens duomenų teisinės apsaugos politika (toliau –
Politika) yra pagrįsta pagarba asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teise ir siekimu
užtikrinti Židikų kultūros centre tvarkomų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą.
2.Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2016 m. balandžio 27 d.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant
asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
(toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir
kituose teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų apsaugą.
3. Židikų kultūros centro (toliau – Kultūros centras) darbuotojų ir kitų asmenų asmens
duomenys (toliau – asmens duomenys) Kultūros centre renkami ir tvarkomi vadovaujantis
Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų
įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais kultūros
centro veiklą, bei laikantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą ir sudarytų
sutarčių nuostatų.
4.Kultūros centras, kaip duomenų valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, įgyvendina ir
užtikrina Kultūros centro direktoriaus nustatytas organizacines ir technines priemones, skirtas
apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo,
taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
5. Asmens duomenis tvarko ir jų saugą užtikrina Kultūros centro darbuotojai, vadovaudamiesi
Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose
įstatymuose nustatytais reikalavimais. Už asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimą
Kultūros centro darbuotojams taikoma įstatymuose nustatyta atsakomybė.
6. Kultūros centras tvarko asmens duomenis tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga šiems asmens
duomenų tvarkymo tikslams pasiekti:
6.1. užtikrinti tinkamą Kultūros centro veiklą;
6.2. vykdyti Kultūros centro vidaus administravimą;
6.3. užtikrinti Kultūros centro veiklos viešumą, skaidrumą ir vidinę komunikaciją.
7. Siekdamas užtikrinti Reglamento nuostatų laikymąsi, Kultūros centras tvarko duomenų
tvarkymo veiklos, už kurią yra atsakingas, įrašus (detalus Kultūros centro tvarkomų asmenų

duomenų sąrašas ir konkretūs jų tvarkymo tikslai bei kita informacija, susijusi su tų duomenų
tvarkymu).

8. Kultūros centras užtikrina, kad asmens duomenų subjektų teisės būtų tinkamai įgyvendinamos
ir visa informacija jiems būtų pateikiama tinkamai, laiku ir priimtina forma. Asmens duomenų
tvarkymo Židikų kultūros centre taisykles tvirtina kultūros centro direktorius.
9. Asmens duomenų saugumo pažeidimai valdomi pagal procedūrą, kuri nustatyta Asmens
duomenų tvarkymo Židikų kultūros centre taisyklėse.
10. Politikos įgyvendinimo stebėseną ir kitas funkcijas, numatytas Reglamente ir kituose teisės
aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų apsaugą, vykdo Kultūros centro direktoriaus
paskirtas atsakingas darbuotojas.
11.Politika peržiūrima ir atnaujinama pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens
duomenų tvarkymą.
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