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AS suprantu
- kad savo darbe tvarkysiu as
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- kad draudZiama perduoti

programinetris ir tecltnindmi
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- saugoti aslnens duomenq pas

- tvarkyti asmens duomenis,
taip pat parelglnlals n
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- neatskleisti,neperduoti
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kelti gresmg asmens duomen
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duomenq tvarkytojo veiksm
netufting Lalq (pagal Lietuvos
kad duomenq valdytojas, du

patirt4 nuostoli i5reikalauja i
del kurio kaltes atsirado 5i
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RespLrblikos asmens d

AS esu susipaZings su
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SAUGOTI ASMENS DUOMENV PASLAPTI

nis duomenis, kurie negali buti atskleisti ar perduoti neigaliotiems

iotierns asrnenims slaptaZodZius ir kitus duomenis, leidZiandius
priemonemis suZinoti asrrens duomenis ar kitaip sudaryti s4lygas

imis;

Resp AS IICNS du lllell apsaugos

nt1 tvarkymas gali uZtraLrkti atsakomybg pagal Lietuvos Respublikos

audamasis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais,

tais ir taisyklernis, reglamentuojandiomis man patiketas asmens

informacijos ir nesudaryti s4lygq ivairiomis priemonemis su ja
iui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija tiek istaigos viduje,

q apsaugos jgaliotiniLri apie kiekvien4 ltartin4 situacij4, kuri gali

saugLunLl r

laikyrn4 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos

pagal gal ioj andius Lietuvos Respubl ikos i statymus;

is6to asmens duomenq tvarkymo arba kitq duomenq valdytojo ar

ar neveikimo, turi teisg reikalauti atlyginti jam padaryt4 turting ar

r-rb iko statymo 29 str d );S r.l

arkytoj ki ta AS In uo, atlv5 rna asluen padaryt4 Lal4,[nen rl tv AS ar
rnq nustatyta tvarka i5 asmens duomenis tvarkandio darbuotojo,

(29 str. 3 d.);
vis4 mano darbo laik4 Sioje istaigoje ir pasitraukus i5 valstybes

tas pareigas arba pasibaigus darbo santykiams (pagal Lietuvos

teisines apsaugos istatyrno 2l str. 5 d.)

s duomenq teisines apsaugos istatyrnu' Europos Parlamento tr

679 del fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir

Sis pasiZadej imas buvo pasira5ytas dalyvaujant

(vardas, pavarde)

Direktorius

(pareigos)

teisines


