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Sraurru R. KURSENU LopSELro-DAnZorro
INFORMACINIU IR KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJU NAUDOJIMO BEI
DARBUOTOJV STEBESENOS IR KONTROLES DARBO VTTOJE TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Siauliq r. KurSenq lop5elio-darZelio informaciniq ir komunikaciniq technologijq naudojimo
bei darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo vietoje tvarka (toliau - Tvarka) nustato Siauliq r.
Kur5enq lopSelio-darLelio (toliau - Lop5elio-darZelio) informaciniq ir komunikaciniq technologijq
naudojimo darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotojq stebesenos ir kontroles darbo
vietoje taisykles bei mast4.

II SKYRIUS
INFORMACINIU IR KOMUNIKACINIV TECHNOLOGUV NAUDOJIMAS

2. Lop5elis-darZelis atsiZvelgiant i darbovieteje einamas pareigas savo nuoZilra darbuolojams
suteikia darbo priemones (kompiuteri, mobilqji telefon4. prieig4 prie interneto. elektronini pa5t4"
prieig4 prie Lop3elio-darZelio tinklo ir Lop5elio-darZelio programq bei kit4 informaciniq technologijq
ir telekomunikacijq irangq).

3. Suteiktos darbo priemones priklauso Lop5eliui-darLeliui ir yra skirtos darbo funkcijoms
vvkdyti, jeigu individualiai su darbuotoju nesusitafia kitaip.

4. Darbuotojams, kurie naudojasi Lop5elio-darLelio suteiktu elektroniniu paStu. intemeto
prieiga ir kita informaciniq technologrjq ir telekomunikacijq iranga, grieLtai draudZiama:

4.1. skelbti, platinti Lop5elio-darLelio konfidenciali4 informacij4 (iskaitant. bet neapsiribojant,
autorines teises objektus" vidinius Lop5elio-darLelio dokumentus) internete, jei tai ndra susijg su
darbiniq funkcijq vykdymu:

4.2. naudoti elektronini paStq ir intemeto prieig4 asmeniniams, komerciniams tikslams,
Lietuvos Respublikos istatymais draudZiamai veiklai. SmeiZiandio. iZeidZiandio. grasinamojo
pobudZio ar visuomenes dorovds ir moralds principarns prie5taraujandiai inforrlacijai. kompiuteriq
virusams. masinei piktybi3kai inforrnacijai (spam) siqsti ar kitierns tikslams, kurie gali paZeisti
Lop5elio-darLeho ar kitq asmenq teisetus interesus:

4.3. parsisiqsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusi4 grafinq, garso ir vaizdo medZiag4,
Zaidimus ir programing irangq, siqsti duomenis. kurie yra uZkresti virusais, turi ivairius kitus
programinius kodus, bylas. galindias sutrikd-rti kompiuteriniq ar telekomunikaciniq irenginiq bei
pro gramines iran go s funkcionavim4 ir sau gurlt 4:

4.4. savarankiSkai keisti, taisl.ti informaciniq technologijq ir telekomunikaciirl teclming ir
programinE !rang4;

4.5. perduoti Lop5eliui-darZeliui priklausandi4 informaciniq technologijq ir telekomunikacijq
techning ir prograrning irang4 tretiesiems asmenims. jei toks perdavimas ndra susijgs su darbiniq
funkcijq vykdymu ar gali bet kokiu budu pakenkti Lop5elio-darZelio interesams'



4.6. diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet koki4 neautorizuot4" neteiseta. autorine

teises paleidLiandi4 ar asmeninE programing / kompiutering irang4:
4.7. naudoti irang4 neteisetai prieigai prie duomenq ar sistemq, sistemq S?ugUili.a tikrinimui,

skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomenq stebej imui;
4.8. atlikti kitus su darbo funkcijq v.vkdymu nesusijusius ar teisds aktams prieStlauiandius

veiksmus.

5. Lop5elio-darZelio darbuotojams naudojant elektroninio pa5to ir interneto resursus

asmeniniais tikslais, Lop5elis-darZelis neuZtikrina darbuotojq asmeninds inlbmraciios

konfidencialumo.

6. Kiekvienam Lop3elio-darZelio darbuotojui suteikiamas unikalus prisijungimo prie LopSelio-

darZelio tinklo resursq vardas ir slaptaZodis. Darbuotojas privalo saugoti suteikt4 slaptaZodi rr

neatskleisti io tretiesiems asmenims.

III SKYRIUS
DARBUOTOJU STEBESENA IR KONTROLE DARBO VIETOJE

7. Lop5elis-darZelis organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu btdu vykcn- .ro

keitimosi profesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe procesll stebesen4.

Organizuodama stebdsen4 Lop5elis-darZelis visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitq Siame

skyriuje nurodytq principq ir stebesenos priemones taiko tik tais atvejais, kai i5keltq tikslq kitomis.

maLiau darbuotojq privatum4 riboj andiomis priemonemis neimanoma pasiekti.

8. Stebesenos ir kontroles darbo vietoje tikslai:
8.1. Apsaugoti konfidencialius Lop5elio-darLelio duomenis nuo atskleidimo tretiesiems

asmenims:
8.2. Apsaugoti Lop5elio-darZelio paslaugq gavejq ir darbuotojq asmens duomenis nuo neteiseto

perdavimo tretiesienrs asmeninrs:
8.3. Apsaugoti Lop5elio-darZelio informacines sistemas nuo isilauZimq ir duomenq vagl'sdiq.

vi rusq, pavoj ingq interneto puslapiq, kenkej i Skq pro gramrl;

8.4. Apsaugoti Lop5elio-darZelio tur14 ir uZtikdnti asmenq saugumE Lop5elio-darLelio
patalpose ar teritorijoje;

8.5. Apsaugoti Lop5elio-darZelio turlinius interesus ir uZtikrinti darbo pareigq laikym4si'

9. Lop5ell,je-darZell'je, siekiant Sios Tvarkos 8 punkte nurodltq tikslq, yra naudoj' rs
specialios programos, kuriomis yra automatiniu budu i5saugoma informacija apie darbuotojq

intemeto narsymo istorij4. kuri yra saugoma vienE menesi. Saugomi duomenys apie darbuotojq

nar5ymo istorij4 ndra nuolatos stebimi, jq perZiflrejimas vykdomas tik tada, kai kyla pagristas

ltarimas del teises aktq ar darbo pareigq paZeidimo" ir perZiDrima tik su galimu paZeidimu susi-le

duomenys.

tO. Sia Tvarka darbuotojai i5 anksto informuojami, kad Lop5elis-darZelis gali patikrinti jierns

priskirtuose kornpiuteriuose ir telefonuose idiegtq komunikacijos programq (pvz. Slrype, L'iber,

tr[essenger, Facebook, Instagram ir kt.) turini, kitoki elektronini susira5inejim4 ir intemeto nar5ymo

istorij4 tiek, kiek tai yra butina Sioje Tvarkoje numatl.tiems tikslams pasiekti, laikantis Tvarkos 14

punkte nurodytq principq.

11. Lop5elis-darZelis pasilieka teisg be atskiro darbuotoio ispejimo riboti prieig4 prie atskirq

interneto svetainiq. komunikacijos programq ar programinds irangos. Nepakankant minetq

priemoniq, Lop3elis-darZelis gali tikrinti. kaip darbuotojas laikosi elektroninio pa5to ir interneto

resursq naudojimo reikalavimq Sioje Tvarkoje nurodytais tikslais. tiriant incidentus. atiduoti

darbuotojq naudojam4 irang4 tirti tretiesienls asmenims, kurie teises aktq nuslatl'1a tvarka turi teisq

tokius duomenis gauti.



12. Lop5elis-darZelis apie tai i5 anksto informavusi darbuotojus ir ispejusi vaizdiniu Zymentu
gali irengti vaizdo stebejimo irenginius Lop5elio-darZelio patalpose ar teritodjoje siekiant Sios

Tvarkos 8.4 ir 8.5 punktuose numatytq tikslq ir laikantis Tvarkos 14 punkte nurodyq principq.

13. Esant poreikiui, i5 anksto informavusi darbuotojus. siekdama Sios Tvarkos 8.4 ir 8.5

punktuose numat)'trl tikslq ir laikantis Tvarkos 14 punkte nurodytq principq. Lop5elis-darZelis gali

taikyti ir kitokias darbuotojq stebdsenos ir kontroles priemones (pvz. garso ira5ytno, transporto
priemonds vietos nustatymo ir kt.).

14. Siekdama Siame skyriuje nurodltq tikslq, Lop5elis-darZelis vadovaujasi Siais principais:
14.1. Biitinumas - Lop5elis-darZelis, prie5 taikydamas Sioje Tvarkoje nurodyas darbuotojq

kontroles formas, isitikina, kad naudojama kontroles forma yra neiSvengiamai b[tina nustatytiems

tikslams pasiekti.
14.2. Tikslingumas - duomenys renkami nustatytam. ai5kiam ir konkrediam tikslui ir ndra

toliau tvarkomi bldu, neatitinkandiu Sioje Tvarkoje nurodytq tikslq.
14.3. Skaidrumas - Lop5elyje-darZelyje neleidZiamas joks pasleptas vaizdo, elektroninio

pa5to. naudojimosi intemetu ar programomis stebejimas. iSskyrus atvejus. kuriems esant toks

stebejimas leidZiamas pagal istat.vmus arba kai pagal istatymus leidZiami tokie Lop5elio-darZelio
r,eiksmai. siekiant nustatlti paZeidimus darbo vietoje.

14.4. Proporcingumas - asmens duomenys" kurie gaunami vykdant Siame skyriuje nurodltq
kontrolE, yra susijg ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu.

14.5. Tikslumas ir duomenq iSsaugojimas - bet kokie duomenys, susijg su darbuotojo

kontrole, yra tikshs, jei reikia nuolat atnaujinami ir teisetai saugomi ne ilgiau nei tai butina.
14.6. Saugumas - Lop5elyje-darZel1'je yra idiegtos atitinkamos technines ir organizacinds

priemonds siekiant uZtikrinti, kad bet kokie saugomi aslnens duomenys bltq saug[s ir apsaugoti nuo

iSorinio kiSimosi.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Si Tvarka perZiurima ir atnaujinama esant poreikiui arba pasikeitus teises aktams. kurie
reglamentuoja Sios srities teisinius santykius.

16. Si Tvarka yra privaloma visiems Lop5elio-darLelio darbuotojams. Darbuotojai su Sia tvarka
bei jos pakeitimais yra supaZindinami pasira5l.tinai arba elektroninemis priemondrnis ir isipareigoja
jos laik,r.tis. Sios Tvarkos paZeidimai gali blti laikomi darbo pareigq paLeidimais, uZ kuriuos gali b[ti
taikoma atsakornybd, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

i7. Apie Sia Tvark4 yra informuoti Lop5elio-darLelio darbuotojq atstovai ir su jais
pasikonsultuota del Sios Tvarkos.


