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Atsižvelgiant į tai, kad turiu prieigą ir atlieku asmens duomenų tvarkymo veiksmus su Šiaulių 
Medelyno progimnazijos (toliau – Įstaiga) tvarkomais asmens duomenimis (toliau – Asmens 
duomenys), kurie negali būti atskleisti ar perduoti neįgaliotiems asmenims ar institucijoms 

 
1. Pasirašydamas įsipareigoju: 
1.1. atlikdamas Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, laikytis Įstaigoje taikomų vietinių teisės 

aktų, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų, priežiūros institucijų rekomendacijų; 
1.2. saugoti Asmens duomenų paslaptį; 
1.3. neperduoti neįgaliotiems asmenims slaptažodžių ar kitų duomenų, leidžiančių programinėmis 

ir techninėmis priemonėmis sužinoti Asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su 
Asmens duomenimis; 

1.4. neatskleisti, neperduoti tvarkomų Asmens duomenų ir nesudaryti sąlygų bet kokiomis 
priemonėmis su jais susipažinti nei vienam asmeniui, kuris neturi teisės naudoti ar susipažinti 
su šia informacija, įskaitant darbdaviui pavaldžius (pvz. darbuotojai) ar bet kaip su darbdaviu 
susijusius asmenis (pvz. paslaugų teikėjai, rangovai ir pan.), tiek ir bet kokius kitus asmenis, 
nesusijusius su darbdaviu. 
 

2. Šiuo pareiškiu ir patvirtinu, kad esu susipažinęs ir suprantu, kad: 
2.1. neteisėtas ar/ir netinkamas Asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal 

Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktus; 
2.2. už šio įsipareigojimo nesilaikymą atsakysiu pagal galiojančius Lietuvos Respublikos ir ES 

teisės aktus; asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų 
valdytojo ar duomenų tvarkytojo veiksmų ar neveikimo, turės teisę reikalauti atlyginti jam 
padarytą turtinę ar neturtinę žalą; duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas ar kitas asmuo, 
atlyginęs asmeniui dėl neteisėto duomenų tvarkymo padarytą žalą, teisės aktų nustatyta tvarka 
išreikalauja sumokėtas sumas iš Asmens duomenis tvarkiusio asmens, dėl kurio kaltės atsirado 
ši žala;  

2.3. šis įsipareigojimas galioja neterminuotai – visą darbo sutarties galiojimo laikotarpį ir pasibaigus 
darbo santykiams. 
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