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1. AtsiZvell
einamas pareigas ir vYkc

prieig4 prie internetrc ir k
2. Sutrliktor

Informaciniq komunikaciniq technologrjU naudojimo bei darbuot<rjq stebesenos ir
ir komunikaciniq technologijq
stebesenos ir: kontroles darbo

kontroles darbo viet,c.ie (toliau - Tvarka) nustato informaciniq

naudojimo darbo vietoje metu taisykles, taip pat darbuotojq

II SKYRIIUS

NIIJIRKOMUNIKACINIUTECHNOLOGIJUN,A.UDOJIMAS

ant i Kauno lopselyj e-darLelyje ,,Pasaka" (toliau - ugdymo istaiga)

rmas funkcijas darbuotojams suteikiamos darbo priemones (kompiuteris,

1 informaciniq technolo gij q ir tel ekomunikacij q irangq)'

darbo priemones prikliuso Kauno lopSeliui-darZeliui ,,Pasakaoo ir yra

ykdyti.
naudojasi Kauno lopSelio-darZelio,,Pasaka" suteiktu

kita iniormaciniq technologijq ir telekomunikacijq iranga,
rjams, kurie

.auno lopselio-darZelio ,,Pasaka" konfidencialiq informacij4 (iskaitant, bet

teises obl.ktrt, vidinius ugdymo istaigos dokumentus) internete, jei tai

<cijq vykdymu;
t.ttrorlri pasta ir interneto priei.g4 asmeniniams, komerciniams tikslams,

tymais draudiiamai veiklai, SmeiZiandio, lLeidLiandio,. grasinamojo

,ior., ir morales principams pr:iestarauj andiai informacij ai, kompiuteriq

meml teisetus interesus;
i #a platinti tiesiogiai su darrbu nesusijusi4 grafing, garso ir vaizdo

3.6. dLiegti,

autorines teises Pdi:eidli

saugoti, naudoti, kopijuoti ar pllatinti bet koki4 neautorizuot4, neteisetq,

ndi4 ar asmening programinq kornpiuterinq irang4;

irang4 neteiseiai piieigai prie duomenq ar sistemq, sistemq saugumo

skirtos darlo funkcijoms
3. Darbuol

elektroninitp pa3tu. inter:

grieLtai drafrdZiama:
3.1. skelbti

virusams, masinei PiktY iSkai informacijai (spam) siqsti ar kitiems tikslams, kurie gali paZeisti

Lietuvos respublikos i
pobfid2io ar visuonrends

ugdymo istaigos ar kitq r

3.3. Parsisi
medLiagq, Zaidimurs ir ini !rang4, siqstiduomenis, kurie yra uZkresti virusais,. turi ivairius

kitus programinius k Lylar, galindlas suirikdyti kompiuteriq ar telekomunikacijq irenginiq bei

programinds irangc,s fun cionavimq ir saugum4;

ri5kai keisii, taisyti iniormaciniq technologrjq ir telekomunikacijq techninq
3.4. salva

ir programing irang;q;
i Kauno lopseliui-d araeliui ,,Pasaka" priklausarrdi4 informaciniq

technologijq ir telek ikacijq techning ir programing irang4 tretiesiems asmenims, jei toks

perdavimas nera susij su darbiniq funkcrjq ,ykdymu ry gali bet kokiu bldu pakenkti ugdymo

istaigos interesams;

tikrinimui,
).t.

ompiuterinio tinklo srauto duomr:nq stebejimui;



prieStarauj andius veil<smur
4. Ugdymo i taigos darbuotojams naudojant,:lektroninio pa5to ir intemeto resursus

asmenines informacijosasmeniniais tikslais, ,dymo istaiga neuZtikrina darbuotojq

konfidencialumo.
5. Ugdymo istaigos darbuotojams kuriq pareigybes apraSyme arba direktoriaus

isakymu yra skirtas tam funkcijq vykdymas, susijgs su informaciniq technologijq naudojimu

(registrq pildymu, q perdavimu, duomenq kaupimu ir t.t.) yta suteikiami unikahs
is), kuriq pagalba yra prisijungiama prie ugdymo istaigos tirrklq

3.8. atlikti

prisijungimai (vardars ir
arba registrq. Atsakingi
tretreslems asmenlms.

asmenims;

neteiseto perdavimo t

virusq, pavojingq inte
8.4. apsa

nar5ymo istorijq, kuri Y

istorij4 ndra nuolatos
teises aktq ar darbrl

yra perZiiirimi.
10.

patikrinti jiems

2

itus su darbo funkcijq vykdymu nesusijusius ar teises aktams

jai privalo saugoti suteikiamus slaptaZodZius ir neatskleisti .iq

darbuotojai naudojantys ir prieinantys
informacijos nurodomi se.kandiai :

prie elektroninio paSto6. Ugd,ymo istaigos
adreso prisijungimo duomenq bei

STE

III SKYRIUS
BESENA IR KONTROLE DARBO VIETOJE

7. Ugdymo istaiga organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu b[du vykdomo

keitimosi profesine ir tam tikrais atvejais asmenine ar kitol<ia informacija darbe procesq stebesenq.

Organizuodama stebesen4 istaiga visais atvejais laikosi proporcingumo ir kitq Siame skyriuje

nuioOytr+ principq ir stebesenos priemones taiko tik tais atvejais, kai i5keltq tikslq kitomis, maLiau

aarUuotol q privatum,q riboj and i omi s priemonemi s neimanorna pasiekti.

8. Stebesenoo ir kontroles darbo vietoje tikslai::

8.1. apsaugoti konfidencialius ugdymo istaigos duomenis nuo atskleidimo tretiesiems

8.2. ugdymo istaigos paslaugq gavejq ir darbuotojtl asmens duomenis nuo

s asmenims;

8.3. aprsau i lstaigos informacines sistemas nuo isilauZimq ir duomenq vagysdiq,

r puslapiq, kenkeji5kq Programl1;
i istaigis iurt4 ir uztikrinti asmenq saugum4 jos patalpose ar teritorijoje;

8.5.
9. Ugdymo

programos, kuriornis automatiniu bfldu i5saugoma informacija apie darbuotojq interneto

i ugdymo istaigos turtinius interesus ir uZtikrinti darbo pareigq laikym4si.

rtaigoje siekiant Siame skyriuje nurodytq tikslq, yra naudojamos specialios

saugoma vien4 menesi. Saugc,mi duomenys apie darbuotojq narlymo

imi, jq perZiUrejimas vykdomas tik tada, kai kyla pagristas itarimas del

Duomenq perZi[rejimo flroje visais atvejais dalyvauja ir pats darbuotojas, kurio duomenys
igq piieiOimo, ir perZi[rima tik su galimu paZeidimu susrjg duomenys.

Su Sia Tvarka darbuotojai i5 anksto supaZindinami, kad Ugdymo lstaiga.gali
priskirtuose kompiuteriuoie idiegtq komunikacijos programr+ (pvz' Skype, Viber,

I

Eil. Nr. Elektroni ris pa5tas Darbuotojas, prieinantis ir naudojantis
duomenis

1

darz<tlis@ aunopasaka.lt

D rektorri

2 D rektor.Laus pavaduotoia ugdynrui
aJ Direktor iaus pavadl4toj a lkiui
4 Ra5tvede, archyvare

5 Logopede

6 Socialint) pedagoge

7 K[no kulttros pedagoge

8 Menq pedagoge

I



WhatsApp, Facebook) tu
Tvarkoje numatytienls t

atskirq interneto svetainiq
gali tikrinti, kaip darbuo

Sioje Tvarkoje nurodYtai

tretiesiems asmenims, k

irenginius istaigos patal
tikslq ir laikantis T'vark
kitokias darbuotojq
t.).

principais:
13.1.

kontroles formas,
tikslams pasiekti;

nera toliau tvarkomi bDd

pa5to, naudojimosi in

stebejimas leidZiamas
veiksmai, siekiant n

t3.4.
nurodyt4 kontrolg, Yra

14. Tikslur

kontrole, yra tikslfis, jei
15.

siekiant uZtikrinti, kad

kiSimosi.

teises aktams, kurie re

tvarka bei jos pakeitimai
paZeidimai gali b[1i laik
numatyta Lietuvos Res

18. Si Tva

ni ar kitoki elektronini susira5inejimq tiek, kiek tai yta

a
J

btrtina Sioje

11. Ugdymo

12. lstaiga

13. Sieki

16. Si tv

17. si r

bltinr
isitiki

lams pasiekti. laikantis Tvarkos 13 punkte nurodytq principq'

istaigi pasilieka teisg be atskiro darbuotojo ispejimo riboti prieigq prie

u, prgiurines irangos. Nepakankant minetq priemoniq, ugdymo istaiga
jas tait<osi elektroninio pa5to ir intemeto resufstl naudo.iimo reikalal'imq

tikslais, tiriant incidentus, atiduoti darbuotojq naudojamq irangq tirti

teises aktq nustatyta tvarka turi teisg tokius duomenis gauti'

e tai i5 anksto informavusi darbuotojus gali irengti vaizdo stebejimo

ie ar teritorijoje siekiant Sios l"varkos III skyriaus 8 punkte nurodytq

III skyriaus 9 punkte nurodytq principq ugdymo istaiga gali taikl'ti ir
nos ir kontroles priemones (pvz:. darbuotojq tikrinimas alkotesteriu ir t.

Siame skyriuje nurodytq tiksrlq ugdymo istaiga vadovaujasi Siais

Las - ugdymo istaiga prie5 taikydama Sioje Tvarkoje nurpdytas darbuotojq

, kad naudojama kontroles forma yra nei5vengiamai btitina nustatytierns

13.2. tiksli umas - duomenys renkami nustatytam, ai5kiam ir konkrediam tikslui ir
neatitinkandiq Sioj e Tvarkoj e nurodytq tikslq;

13.3. skai - ugdymo istaigoje neleidZiamas joks pasleptas vaizdo, elektroninio

ur progru1nomis stebejimasi, ilskyrus atvejus, kuriems esant toks

lstatymus arba kai pagal istatymus leidZiami tokie ugdymo istaigos
i paZeidimus darbo vietoje;
ingumas - asmens duomenys, kurie gaunami vykdant Siame skyriuje

ijg ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu;
ir duomenq iSsaugo.iimas - bet kokie duomenys, susijq su darbuotojo

ikia nuolat atnaujinami ir teisetai saugomi ne ilgiau nei tai bttina.

- istaigoje yra idiegtos atitinkarnos technines ir organizacines priemonds

kokie iaugomi asmens duomerLys bfltq saug[s ir apsaugoti nuo i5orinio

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

perZilrima ir atnaujinama ne rerdiau kaip kart4 per metus arba pasikeitus

Lentuoja Sios srities teisinius santfkius.
yra piivaloma visiems ugdymo istaigos darbuotojams. Darbuotojai su Sia

yra supaZindinami pasira'sytinai'ir isipareigoja jos laikytis. Sios Tvarkos

i darbo pareigq pazeidimais, uZ kuriuos gali buti taikoma atsakomybQ,

likos darbo kodekse.
yra suderinta su Darbo tarYba'


