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PRIVATUMO POLITIKA ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ
CENTRO INTERNETO SVETAINĖJE
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Privatumo politikos Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro interneto
svetainėje (toliau – Privatumo politika) tikslas – reglamentuoti pagrindinius Šiaulių rajono
savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) interneto svetainėje asmens duomenų
rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
2. Tvarkydamas asmens duomenis, Centras laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau –
Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo,
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens
duomenų apsaugą, nuostatų.
3. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
3.1. Asmens duomenys (toliau – Duomenys) – bet kokia informacija, tiesiogiai arba
netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima
nustatyti ir kurio duomenys tvarkomi pagal šią Privatumo politiką bei taikytinus teisės aktus;
3.2. Duomenų subjektas – asmuo, kuris lankosi Centro interneto svetainėje arba asmuo kurio
Duomenys yra renkami ir tvarkomi Centro interneto svetainėje www.srspc.lt;
3.3. Duomenų valdytojas – Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras, kodas
Juridinių asmenų registre 145797046, adresas: V. Montvilos g. 4, 76337 Šiauliai;
telefonai: (8 41) 39 94 15, 52 03 69; elektroninio pašto adresas srspc@siauliuraj.lt;
3.4. Slapukai (angl. cookies) – duomenų rinkinys, kurį sukuria interneto svetainės turinio
valdymo sistema ir įrašo į lankytojo kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį;
3.5. Centro darbuotojas – asmuo, dirbantis Centre pagal darbo sutartį ir atliekantis pareigybės
aprašyme nustatytas funkcijas.
4. Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente (ES) 2016/679,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos
elektroninių ryšių įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą,
vartojamas sąvokas.
5. Centro interneto svetainės lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai
interneto svetainėje iškilusiame lange susipažįsta su Privatumo politika bei pažymi „Sutinku“ arba
naršo toliau.
6. Centro darbuotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai tai patvirtina parašu
ant šio dokumento arba pažymi „Susipažinau“ dokumentų valdymo sistemoje „Avilys“.
7. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Centro interneto svetainės
skiltyje Asmens duomenų apsauga.
II SKYRIUS
DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
8. Atliekant Centro vidaus administravimo funkcijas įstaigos struktūros tvarkymo tikslais,
Centro interneto svetainėje www.srspc.lt yra tvarkomi Centro darbuotojų Duomenys.
9. Centro interneto svetainėje Duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai:

9.1. pateikti aktualią informaciją apie Centro veiklą;
9.2. skelbti teisės aktais nustatytą informaciją apie Centro darbuotojus.
10. Interneto svetainėje tvarkomi Centro darbuotojų Duomenys:
10.1. kontaktinė informacija (vardas, pavardė, kabineto Nr., telefono numeris(-iai),
elektroninio pašto adresas);
10.2. atvaizdas, nuotrauka (esant darbuotojo sutikimui);
10.3. pareigų pavadinimas, trumpas pareigų aprašymas.
11. Centras, neturėdamas aukščiau paminėtų duomenų, negalės tinkamai pasiekti Vidaus
administravimo tikslų Duomenų viešinimo interneto svetainėje funkcijų.
12. Centre Duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, aiškiai apibrėžtais, teisėtais
tikslais ir tik tokie Duomenys, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie yra tvarkomi (taikomas
Duomenų kiekio mažinimo principas). Duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas
tikslumo principas) bei tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ir organizacines
priemones, būtų užtikrintas tinkamas Duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo
be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo
(taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
13. Centro interneto svetainėje skelbiama tik aktuali informacija, todėl pasenę Duomenys
ištrinami.
14. Duomenys tvarkomi vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintomis Asmens duomenų
tvarkymo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centre taisyklėmis (toliau –Asmens
duomenų tvarkymo taisyklės).
15. Duomenų subjektų teisės yra įgyvendinamos pagal Centro direktoriaus patvirtintą
Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centre tvarkos
aprašą. Duomenų subjektų prašymo formos pateikiamos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo
tvarkos aprašo prieduose, kurie skelbiami Centro interneto svetainėje.
III SKYRIUS
SLAPUKŲ NAUDOJIMAS
16. Slapukai naudojami šiems tikslams:
16.1. užtikrinti Centro interneto svetainės pasiekiamumą per paieškos sistemas;
16.2. rinkti anonimišką statistinę informaciją apie tai, kokie Centro interneto svetainės įrašai
yra žiūrimi;
16.3. informuoti apie Centro interneto svetainėje naudojamus slapukus ir Privatumo politiką.
17. Centro interneto svetainėje naudojami slapukai, kurie renka informaciją apie dažniausiai
lankomus Centro interneto svetainės įrašus. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti
svetainės lankytoją, ir yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminiai.
18. Duomenys Centro interneto svetainėje yra renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos
bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Dėl
neteisėtų Duomenų valdytojo veiksmų Duomenų subjektas gali informuoti Valstybinę duomenų
apsaugos inspekciją.
19. Centras vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba siekia užtikrinti, kad į
interneto svetainę nebūtų įsilaužta, nebūtų pakeistas interneto svetainės turinys, nebūtų neteisėto
Duomenų rinkimo bei atskleidimo. Pastebėjus neteisėtą Duomenų rinkimą, stabdomas interneto
svetainės publikavimas ir kuo skubiau atkuriamas teisingas svetainės turinys.
IV SKYRIUS
DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS
20. Centro darbuotojams prieiga prie Duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo
pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
21. Centro interneto svetainės talpinimo arba hostingo (angl. web hosting) paslaugos teikėja
yra UAB „Interneto vizija“, kuri užtikrina tinkamas technines bei organizacines Duomenų saugumo

priemones ir tvarko duomenis laikydamiesi Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų. Hostingo paslaugos
teikėjo privatumo politika skelbiama adresu https://sutartys.iv.lt/preview/privatumo_politika.php.
22. Pasibaigus Duomenų rinkimo tikslams, duomenys yra sunaikinami.
23. Centro interneto svetainėje yra trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir
paslaugas, kurių Centras nekontroliuoja. Centras neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios
šalys, saugą ir privatumą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Privatumo politikos sąlygos taikomos kiekvieną kartą naudojantis Centro interneto
svetaine, nepaisant to, iš kokio įrenginio yra jungiamasi (kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetinio
kompiuterio ar kt.).
25. Privatumo politika peržiūrima ir gali būti keičiama Centro darbuotojų iniciatyva ir (arba)
keičiantis teisės aktams, reguliuojantiems asmens duomenų tvarkymą.
26. Darbuotojai, kurie administruoja Centro interneto svetainę ir turi prieigą prie Centro
interneto svetainėje tvarkomų Duomenų, privalo laikytis šios Privatumo politikos ir kitų nuostatų,
kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymas bei Reglamentas (ES) 2016/679. Darbuotojai už Duomenų
apsaugos pažeidimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
___________________

