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VILNIAUS MEMORIALIMU NIU z,IE,4] DIREKC IJO S

ASMENS DUOMEMJ TYARI(YMO TAISYKLES

nuo 2018 m" geguiGs 25 d.

I. PAGRINDTNES S^{VOKOS

Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenq subjektu, kurio
tapatybe yra Zinoma, arba gali bUti tiesiogiai ar netiesiogiai nustaQrta pasinaudojant tokiais
duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui bEdingi fizinio, fiziologinio,
psichologinio, ekonominio, kulhlrinio ar socialinio pobfidfio poiSrmiai.
Duomenq gav6jas - fizinis ar juridinis asmuo, valdZios institucij4 agentiira ar kita istaiga kuriai
atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu ar tai tredioji Salis ar ne.
Duomenq teikimas - asmens duomenq atskleidimas perduodant, ar kitu bfldu padarant juos
prieinamus (iSskyrus paskelbimq visuomenes informavimo priemonese).
Duomeng tvarlrymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonemis su
asmens duomenimis ar jq rinkiniais atliekama operacija ar jq seka, pvz.: rinkimas, lraiymas,
rD5iavimas, saugojimas, susipaiinimas, naudojimas ir kt.
Duomeng tvarkymas automatiniu btrdu - duomenq tvarkymo veiksmai, visi5kai ar i5 dalies
atliekami automatinemis priemonemis.
Duomenq vald5rtoias -fizinis ar juridinis asmuo, valdZios institucija, age,ntiira ar kita istaiga kuris
vienas ar drauge su kitais nustato duomenq tvarkymo tikslus ir priemones.
I5ankstin0 patikra - numatomq duomenq tvarkymo veiksmq patikrinimas pries juos pradedant.
Ypatingi asmens duomenys - duomenys, susijg su fizinio asmens rasine ar etnine kilme,
politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais isitikinimais, naryste profesinese s4iungose, sveikata,
lytinio gyvenimu, taip pat informacrja apie asmens teisttrm4.
Susistemintas rinkinys - pagal specialius kritenjps susistemintas asmens duornenq rinkinys, kuris
gali b[ti centralizuotas, deeentralizuotas ar suskirstytas funkciniu ar geografiniu pagrindu.
Sutikimas - savanori5kas duomenq subjekto valios parei5kimas tvark5rti jo asmens duomenis jam
Zinomu tikslu. Sutikimas tvarlgrti ypatingus asmens duomenis turi b[ti iSreik5tas ai5kiai * raSytine,
jai prilyginta ar kita formA neabejotinai irodandia duomenq subjekto vali4.
Tiesiogin6 rinkodara - veikla kuri skirta pa5tu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu b[du si[lyti
asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jq nuomon6s del siElomq prekiq ar paslaugq.
TreEiasis asmuo - juridinis ar fizinis asmuo, i5skyrus duomenq subjekt4 duomenq valdytoj4,
duomenq tvarkytoj4 ir asmenis, kurie yra tiesiogiai duomenq valdytojo ar duomenq tvarkytojo
igalioti tvarkyti duomenis.
Vie5a duomenq rinkmena - valstybes regisffis ar kita duomenq rinkmena, kuri pagal istatymus ar
kitus teises aktus skirta teikti informacij4 visuomenei ir kuria visuomene gali teisetai naudotis.
Duomeng tvarlcytojas - fizinis ar juridinis asmuo, valdZios institucija, agenttira ar kita istaiga kuri
duomenrl valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vilniaus memorialiniq muziejq direkcijos (toliau VMMD) asmens duomenq tvarkymo
taisykles parengtos remiantis ES Bendruoju duomenq apsaugos reglamentu, Konvencija del
asmenq apsaugos rySium su asmens duomenq automatizuotu tvarkymu (ETS Nr. 108) su



Europos Tarybos Minisffq Komiteto priimtomis pataisomis, Lietuvos muziejq istatymu,
kitais LR lstatymais ir teises aktais.

2. Taisykles privalomos visiems VMMD darbuotojams.
3. Siose taisyklese Vilniaus memorialinitl muziejq direkcija remiasi principais:
3.1. Teisdtumo, s4iiningumo ir skaidrumo.
3.2. Tikslo apribojimo principas - asmens duomenys renkami ai5kiai apibreZtais bei teisetais

tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderin€lmu b*du.
3.3. Duomenq kiekio maZiniuro principas - duomenys turi bflti adekvatiis, tinkarni ir tik tokie,

kokiq reikia siekiant tikslq, del kuriq jie tvarkomi.
3.4. Tikslumo principas - duomenys turi biiti tikslts ir prireikus afiraujinami.
3.5. Saugojimo tnrkm€s apribojimas - saugoti duomenis ne ilgiau, nei tai yra bfltina tais tikslais,

s asmens duomenys yra tvarkomi.

III. SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus memorialiniq muziejq direkcijoje tvarkomi asmeniniai darbuotojq duomenys,
lankytojq duomenys rinkodaros tikslais, talpinama istaigos informacija interneto svetaineje
vilniausmuziejoi.lt ir kaupiamai muzrejq rinkiniq duomenys pagal istaigos vykdomas
funkcijas:
l.l.Renkami VMMD darbuotojq asmens duomenys: CV, vardas, pavarde, mergautind pavarde,

darbo staias, i5silavinimas, kalbg kompiuteriniq igndiiq mokejimas kita su darbu susijusi
asmenine informacija. Darbuotojai privalo pateikti apie save teisingus duomenis, prireikus
juos laiku atnaujinti.

l.2.Rinkodaros tikslais su subjektq leidimu renkami: el. pa5to adresai, telefonq numeriai, tadiau
nerenkafiri asmeniniai duomenys apie duomenq subjekt4" Isimti sudaro savanori5kos
lankytojq apklausos, savanori5ki auditorijos tfimai (pvz. tankytojq amiius, lytis,
i5silavinimas ir kt.). Taip pat vykdomi anoniminiai rinkos tyrimai.

l.3.Tvarkant muziejq rinkinius renkami ir tvarkomi Sie rinkinio duomenys: vardas, pavardd,
vardas originalo kalba pavarde originalo kalbq kiti vardo, pavardes variantai, megautine
pavarde, slapyvardis, inicialai, vie5inami asmenvardZiai, nuotrauka , gimimo data , gimimo
vieta, mirties data ir vieta, aftninimo iamZinimas, grmtoji kalba, kalbos, kurias mokejo,
profesijos, kultiirine terpe, i5sami biografijq pastabos, nuorodos, susrjq asmenys ir imones,
Saltiniai, iSsilaviniffiffi, apdovanojimai, veikl4 palaidojimo vietos pavadinimas ir adresas,
perlaidojimo data autoriaus/gamintojo duorneoys, kiti duomenys apie eksponatus.

rv. DUOMENU SUBJEKTU TETSES

Teise Zinoti (bfrti infbrmuotam) apie savo asmens duomenq tvarkym4
Teise susipaZinti s.u savo tvarkomais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi
Teise reikalauti i5taisyti arba sustabdyti savo asmens duomenq tvarkymo veiksmus, jeigu
duomenys tvarkomi nesilaikant teises akt t nuostatq, i3skyrus saugojim4 muziejaus
rinkinyje.

4. Teise nesutikti, kad b[tq tvarkomi asmens duomenys, nesutikimq subjektas VMMD pateikia
asmeni5kai, pa5tu arba elektroninio rySio priemonemis. Tuomet VMMD nedelsiant
neatlyginamai nutraukia asmens duomenq rinkimo veiksmus, i5skyrus atveji, kai warkomi
VMMD darbuotojo duomenys

5. Duomenq subjektas, kreipEsis i VMMD ir patvirtings savo tapatybq, gali suiinoti i5 kokiq
Saltiniq yra surinkti jo duomenys, kokiu tikslu jie tvarkorni.
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6. Jei duomenq zubjektas, susipatrngs su savo asmens duomenimis nustato, kad jie neteisingi,
jis kreipiasi i VMMD su pra$ymu juos i$taisyti, VMMD nedelsdama privalo duomenis
istaisyh.

7. Duomenq subjektas turi btrti informuotas, apie:
7.1. Duomenq valdytojo tapatybe ir kontaktinius duomenis, duomenq gav-6jus arjq kategorijas.
7.2. Duomenq tvarkymo tikslus ir teisini pagrind+
7.3. Duomenq valdytojo ar trodiosios Salies teisetus irteresuq jei duomenys tvarkomi Siuo

pagrindu.
7.4. Duomenq valdytojo ketinimq asmens duomenis perduoti i treirCie valsrybg (arba

tarptautiaei organizacijai) ir sp,rendimo del tinkamumo buvim/nebuvim4 arba
tinkamas/pritaik)rtas apsaugos priemones ir btrdus bei instnrkcija kaip gauti jq kopij4 arba
kur suteikiarna galimybe su jomis susipaZinti;

V. DUOMENU TEIKIMAS DUOMENq' GAVEJAMS

Duomenq gavejai yra 5ie:
l. VMMD muziejuose pagal darbo sutartis diftantys specialistai" kurie duomenis naudoja

vykdydami savo tiesiogines pareigas.
2. Svetaimils vilniausmuiej ai. lt lankytaju.
3. Duomenq apsauga netaikoma teikimt statistinius ir nuasmenintus duomenis duomenq

gav6jams.

vI. ATSAKOrvtyBe UZ OUOUem; SAUGOJTMA

l. UZ asmenini4 VMMD darbuotojq duorrenq tvark5m4 yra. asakingas VMMD direktorius ir
direktoriaus pavaduotojas Ekiui, kurie karh vykdo personalo skyriaus darb4 (nes tokio etato

istaigoje ndra):
l.l;darbuotojq asmens duomenys yra saugomi tik direktoriaus ir jo pavaduotojo tkiui darbo

kompiuteriuose, kurie yra apsaugoti slaptaZodZiais, seife atskiruose aplankuose.
1.2. da$uotojui nutraukus darbo sutarti, visi duomenys perkeliami i archyv4 ir ten saugomi
neribota laika
2. UZ lanlq/tojq duomenq tvdymq yra atsakhgi muziejq specialistai (muziejininkai),

vykdantys vie5inimo veiklas - tiesioging rinkodarq:
2. I .Tiesioginei rinkodarai skirti duomenys gaunami tik su tr,ediosios Salies asmeniniu sutikimu
2.2. Tiesioginei rinkodami skirt4 informacij4 privalu laikyti tik darbo kompiuteriuose,

apsaugotuose slaptaZodZiu.
2.3. Galimi nuameninti rinkos tyrimai ir apklausos, vykdomi rinkodmos tikslais.
2.3. lgyvendinama asmens teise btti pami*tam.
3. UZ duomenis intem.eto svetzilai$e vilniauvnuziejai.lt ad*akingx portalo administatorius'
3.1. lnterneto svetain6je vilniawmuziejai./r nerenkami ir nevie5inami ypatirgi asmenq

duomenys,
3.2. Skelbiama istaigos ir jos dabuotojq informacija kiek tai nepdeBtarauja taisykliq III. 3

pmkte ikeik3tiems principams
3 .3 . hformacija pateikiama aiSkiai ir teisingai.
3.4. Vie5inamos vie5q renginiq dalyviq fotografijos, jei dalyviai neprieBtarauja
3.5. Pasirenkamas patikimas serveris wetaines duomenims saugoti.
3.6. Vykdomi nuasmeninti rinkos tyrimai ir apklausos.
3.7. lgrvendinma asmem teise btrti pami*tam.
4. Ut VMMD muziejq rinkiniq duome,nq qrsaug4 ir duomenq teisingrm4 yra atsakingi muziejq

qriausieji fondq saugotojai:



4.1. Konfidenciali informacija ir ypatingi asmenq duomenys yra laikomi seife, neprieinami
lankytojams.

4.2. I5 muziejaus rinkinio rankra5dius, lai5kus, dienora5Eius ir pana5i4 infomracrj? gali gauti tik
asmuo moksliniais tikslais pateikgs mofyvuot4 raiti5kE pra5ym% kuriame btrtq ai5kiai
nurodytas mokslinio darbo pobldis ir tikslas.

4.3. Muziejiniq rinkiniq informacija saugoma neribot4 1aik4,

s.UL VMMD muziejq rinkiniq duomenrtr patalpintq i Lietuvos integralios muziejq informacines
sistemos (LIMIS) duomenq bazq informacijos teising,r*A yra atsakingi VMMD muziejq
specialistai, o d duomenis talpinandiq VMMD muziejq specialistq prisijungimo duomenis
ir pateiktq VMMD muziejq rinkiniq duomenq saugojim4 DB atsakingas Lietuvos dailes
muziejaus filialas - Liefuvos muziejq informacrjor, skaitmeninimo ir LIMIS centras, kuris
yra isipareigojgs:

S.l.Tinkamai saugoti duomenis. Naudoti 201}-2012 m., pagal galiojandius reikalavimus irengt4
LIMIS servering. Jos infrastruktfrroje saugoti i5 muziejq (tiek dirbandiq su LIMIS-M, tiek ir su

LIMIS-M alternatyviu posistemiu) pateiktus duomenys i LIMIS-C ir LIMIS-K posistemiq DB.
s.2.Uiltikrinti pakankam4 LIMIS koprjq pagaminim4 irjq dai{i
5.3.{vertinus galimas karo, stichiniq nelaimq ir kitq incidenQ, ivykir+ gr6smes, papildomai vienq

kartq per menesi i magnetines juostas padaryti dar vien4 LIMIS duomenq koprj4, kuri yra
saugoma ne Vilniuje

5.4.Prie iejimo i LIMIS servering tureti vaizdo ira5ymo iranga, kurioje fiksuojami visi patekimo i
patalpq atvejai., ir budindius apsaugininkus Tureti patekimo i servering kodavimo sistem4. Pagal
parengtas patekimo i LIMIS servering taisykles i LIMIS servering gali patekti tik asmenys,
kuriems suteikta tokia teise, kiekvienas patekimo i LIMIS servering atvejis yra registruojamas
Zurnale.

5.5.LIMIS pagrindineje serverineje tureti dujing gaisro gesinimo irarrgq.
5.6.LIMIS sistemos vie5osiose prieigose pagal nustatymus automati5kai vie5inti tik sklaidai skirtus

duomenis.

5.7.I ,,Epaveld4" ir EUROPEANA" pateikti duomenis tik gavus i3 muziejq (LIMIS duomenq
teikejq) oficialius pra5ymus tai padaryti (duomenys pateikiami pagal muziejq atsiqstus verlybiq,
kuriq duomenis pra5oma pateikti i kitas DB, apskaitos numeriq sqra5us).

5.8.LIMIS administruojantys specialistai muziejg i LIMIS DB pateilcq duomenq negali koreguoti ir
kitais bfldais keisti. Visi LDM filialo LM ISC LIMIS darbuotojai, kuriems yra suteikta teise
vykdant tiesiogines pareigas testuoti muziejq pateiktus duomenis, turi bUti pasiraSg

konfidencialumo pasiZadejimus ir neturi teises informacijos apie DB kaupiamus neviesinamus
duomenis teikti kitierns juridiniams ir fiziniams asmenims.

5.9.Darbo su LIMIS mokymq metu VMMD muziejq duomenq teikejus privaloma supaiindinti su

saugaus darbo su LIMIS reikalavimais, jiems, esant reikalui, teikiama infonnacija dar ir ra5tu,
siundiant el. lai5kus ir kt.

5.10. Visiems su LIMIS dirbantiems, i jos DB duomenis teikiantiems VMMD muziejq
darbuotojams yra Suteikiamos tik tokios teises dirbti su LIMIS, kokias Lietuvos dailes muziejui
adresuotuose oficialiuose ra5tuose nurodo muziejq direktoriai ar vyr. fondq saugotojai, todel tie,
kas turi teisg tik perZiiireti duomenis, neturi teises ivesti duomenis ar juos tvirtinti ir t. t. Jei
muziejaus darbuotojui nustatoma teise i sisternq teilsi duomenis apie vieno ar keliq muziejaus
rinkiniq eksponatus, tai jis apie kitq rinkiniq eksponatus duomenq teikti negali, negali jq ir
koreguoti (tai jam daryti neleidZia sistema), jis juos gali tik perZiiireti, nes kitq muziejaus
rinkiniq duomenq jam dahtai prireikia vykdant kitas jam muziejuje priskirtas pareigas. Atskirai
dar yra galimi nustatymai, ribojantys sistemoje apraSytq slaptq (nevie5inamq) ir restauravimo
duomenq periiEr4. Jei darbuotojui nesuteikta teise formuoti aktus, apskaitos knygas, jis taip pat
to sistemoje negali daryti.

5.11. Projekto ,,VIRTUALUS MUZIEruS" vykdymo metu Q0l8--2021, m.) i LIMIS
idiegti daugiau saugumo priemoniq (automatinis darbo su LIMIS blokavimas tiems



duomenq teikejams, kurie su LIMIS nedirbo daugiau negu 3 menesius, prievole pasirinlti
prisijungimo prie LIMIS ilgesni slaptaiodi ir kt.).

VII. KONFIDENCIALUMO IR SAUGUMO NUOSTATOS

l. VMMD suteikia igaliojimus ir prieigos teises tvarlcJrti asmens duomenis tiems
darbuotojarrrs, kurie vykdydami savo firnkcijas turi tokius duomenis tvarlqrti. fgaliotas
darbuotojas turi teisg tvarkytr duomenis nuo savo darbo sanfkiq pradZios iki pabaigos,
iSskyrus tuos atvejus, kai pasikeidia darbuotojo funkcijos ir pasikeidia jo pareigybes
para5ymas.

2. Tvarkantys duomenis darbuotojai privalo raStu pasiraiyti, kad susipaZino su Siomis
taisyklemis ir jq lailqrtis.

3. Darbuotojas turi teisE tvarlqrti duomenis tik tais tikslais, kurie atitinka jo pareigybes
funkcijas.

4. Pasikeitus darbuotojo funkcijoms panaikinama ir prieiga prie tvarkomq duomenq.
5. Jei pasikeitus funkcijoms darbuotojas vel pradeda tvarlqrti duomenis , jis vel raStu pasiiada

laik5rtis taisykliq
6. Darbuotojai tvarkantys duomenis privalo bnti apmokyti, o istaiga privalo pasiriipinti

personalo apmokymtq kad visi Zinotq savo pareigq ir igatiojimq, susijusiq su asmens
duomenq apsaugA apimtis.

7. Darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir lailqrti paslaptyje bet koki4 su asmens
duomenimis susijusi4 informacij6 su kuria jie susipaino vykdydami savo pareigas, nebent
tokia informacija btrtq vie5a pagal gatrojandiq istatymq ir teises akt t nuostatas.

VIU. ORGA}IIZACINES IR TECHNIKOS PRIEMONES

l. VMMD igyvendina tinkamas argafitzacines ir technikos priemones, skirtas asmens
duomenims apsaugoti, nuo atsitiktinio arba neteisdto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo
taip pat nuo bet kokio kito neteiseto tvarkymo.

2. Duomenq tvarkymo keliamos rizikos ivertinarnos kart4 per du metus, tam direktoriaus
isakymu sukuriama komisija i5 darbuotojq AtsiZvelgiant i komisijos i5vadas, isigijama
papildomq techniniq priemoniq, iStaisomi pastebeti trDkumai

. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
(

l. Taisykles keidiamos ir afiraujinamos, pasikeitus teises aktams arba esant pakeitimo
bEtinybei.

2. Ui taisykliq paZeidim4 darbuotojai gali bfrti traukiami tarnybinen drausminen ar
administracinen af sakomyben.


