
Vaizdo duomenų tvarkymo UAB „Kauno autobusai“ 

patalpose ir teritorijose tvarkos aprašo 

3 priedas 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO AUTOBUSAI“ 

 

(darbuotojo skyriaus pavadinimas, pareigos, vardas, pavardė) 

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI DUOMENŲ PASLAPTĮ 

    
(data) 

 

Aš,    ,  pasirašydamas pasižadėjimą saugoti duomenų paslaptį, 

                                     (vardas, pavardė) 

patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 

(ES) 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) (toliau – 

Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais 

UAB „Kauno autobusai“ (toliau – Bendrovė) asmens duomenų apsaugą reguliuojančiais teisės aktais, 

suprantu, kad: 

-savo darbe tvarkysiu vaizdo duomenis (toliau – asmens duomenys), kurie negali būti atskleisti ar perduoti 

neįgaliotiems asmenims ar institucijoms; 

- draudžiama neįgaliotiems asmenims perduoti slaptažodžius ir kitus duomenis, leidžiančius programinėmis 

ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su asmens 

duomenimis;  

- netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

įsipareigoju: 

- saugoti asmens duomenų paslaptį; 

- atlikti tik tuos asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kuriuos atlikti man suteiktos teisės ir tik tokios 

apimties, kuri būtina mano funkcijoms atlikti;  

- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis (-i) Reglamentu (ES) 2016/679), Asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, pareigybiniais nuostatais, 

Bendrovės teisės aktais, reglamentuojančiais funkcijas, kurias vykdant man bus patikėtas asmens duomenų 

tvarkymas; 

- asmens duomenis tvarkyti tik teisėtais tikslais ir tik esant teisiniam pagrindui;  

-neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų jokiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma informacija nė 

vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas jos tvarkyti, tiek Bendrovės viduje, tiek už jos ribų;  

- pranešti tiesioginiam vadovui, generaliniam direktoriui bei duomenų apsaugos pareigūnui apie asmens 

duomenų saugumo pažeidimus ir bet kokią kitą įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę asmens duomenų 

saugumui, asmenų, neturinčių teisės gauti asmens duomenis, bandymus gauti man patikėtą informaciją;  

- siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, 

atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugoti duomenis tinkamai ir saugiai; 

žinau, kad:  

- už Pasižadėjimo saugoti asmens duomenų paslaptį nesilaikymą ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą bei apsaugą, pažeidimą turėsiu atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka; 

- netinkamas asmens duomenų tvarkymas Bendrovei gali užtraukti atsakomybę pagal Reglamentą (ES) 

2016/679 ir Lietuvos Respublikos teisės aktus; 

- asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar duomenų 

tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, pažeidžiančių teisės aktų reglamentuojančių asmens 

duomenų tvarkymą ir apsaugos nuostatas, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ir neturtinę žalą 

pagal Reglamento (ES) 2016/679 82 straipsnį; 

- šis įsipareigojimas galios neterminuotai t.y. visą mano darbo laiką Bendrovėje ir/arba pasibaigus darbo 

santykiams. 

 

 

(vardas, pavardė)  (parašas) 

 


