PATVIRTENTA
Nacionalinės žemės tarnybos
prie Zemės ūkio ministerij os
direktoriaus 2019 m. kovo 4 d.
sakymu Nr. 1P-73-(1.3.)
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GARSO
ĮRAŠŲ DARYMO IR TVARKYMO APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS N U OSTATOS
1. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garso irašų darymo ir tvarkymo
aprašas (toliau - Aprašas) nustato Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau
- Nacionalinė žemės tarnyba) telefoninių pokalbių, balso pranešimų ir susirinkimų eigą fiksuojančių
garso irašų darymo ir tvarkymo tvarką.
2. Telefoninių pokalbių, balso pranešimų ir susirinkimų eigą fiksuojantys garso irašai
Nacionalinėje žemės tarnyboje daromi bei tvarkomi vadovaujantis 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 (OL 2016
L 1 19, p. 1) (toliau - Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos istatymu (toliau - ADTA), Asmens duomenų apsaugos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie
Žemės ūkio ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-352 ,,Dėl Asmens duomenų
apsaugos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo, bei
šiuo Aprašu.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos irjų apibrėžtys:
3. 1. Asmens duomenys - asmens telefono numeris, pokalbio irašo data, laikas, trukmė (-s),
garso iraše užfiksuotas asmens balsas, jeigu tai identifikuotų asmeni, duomenys bei informacija,
susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar
netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis ka1p vienas arba keli asmeniui būdingi
fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, ku1ttrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, ir kiti
garso irašo metu pateikti asmens duomenys.
3.2. Balso pranešimas - Nacionalinės žemės tamybos pasitikėjimo linijos telefonu, kurio
numeris nurodytas Nacionalinės žemės tamybos interneto svetainėje www.nzt.lt, pateiktas balso
pranešimas apie darbuotojų ga1imai neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą
ar nevykdymą, biurokratizmą, piktnaudžiavimą ar apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos požymių.
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3 .3. Darbuotojas - Nacionalinės žemės tarnybos valstybės tarnautojas ir (arba) darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokest iš valstybės biudžeto ir valstybės pinig1
fondų.
3.4. Duomenų subjektas - interesantas, kurio pokalbis telefonu, vykęs Nacionalinės žemės
tarnybos telefono ryšio linija, buvo įrašytas, balso pranešimą palikęs asmuo, pretendentų
susiririkimo rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus ir jiems prilyginamus žemės sklypų
planus dalyvis, administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūko ministerijos nuolatinės komisijos kvalifikacijos pažymėjimų turėtojų veiklai įvertinti
(toliau - Nuolatinė komisija) dalyvis, Nacionalinės žemės tarnybos vidaus pasitarimo dalyvis ar
Nacionalinės žemės tarnybos rengiamuose susitikimuose su kitomis institucijomis, organizacijomis
dalyvauj antis asmuo.
3.5. Interesantas - asmuo, kuris Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje
www.nzt.lt viešai skelbiamais telefono ryšio numeriais kreipiasi į Nacionalinę žemės tarnybą jos
kompetencij ai priskirtais klausimais.
3.6. Konsultuojantis asmuo - darbuotojas, pagal savo kompetenciją telefonu interesantams
teikiantis konsultacij as Nacionalinės žemės tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais.
3.7. Telefoninio pokalbio įrašas - konsultuojančio asmens ir interesanto pokalbio telefonu,
vykstančio Nacionalinės žemės tarnybos telefono ryšio linija, įrašas.
4. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Nacionalinės žemės tamybos prie
Žemės ūkio ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Nacionalinės žemės tamybos prie Žemės
ūkio ministerijos direktoriaus 201 1 m. gegužės 3 d. sakymu Nr. 1P-(1 .3.)-86 ,,Dėl Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbo reglamento patvirtinimo, ir kituose teisės
aktuose.
5. Asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas - Nacionalinė žemės tamyba.
6. Garso įrašas privalo būti daromas:
6. 1. įrašant interesantų telefoninius pokalbius automatiniu būdu. Duomenų tvarkymo tikslas užtikrinti kokybišką informacijos, susijusios su Nacionalinės žemės tarnybos veikla, teikimą
telefonu;
6.2. įrašant asmenų, Nacionalinės žemės tamybos pasitikėjimo linijos telefonu, kurio numeris
nurodytas Nacionalinės žemės tamybos interneto svetainėje www.nzt.lt, pateiktus balso pranešimus
apie darbuotojų galimai neteisėtus veiksmus ar neveikimą, netinkamą pareigų vykdymą ar
nevykdymą, biurokratizmą, piktnaudžiavimą ar apie veiksmus, turinčius korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos požymių (toliau - neteisėti veiksmai). Duomenų tvarkymo tikslas - užkirsti
kelią darbuotojų galimai neteisėtiems veiksmams;
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6 .3. pretendentų susirinkimuose rengiant žemės reformos žemėtvarkos proj ektus ir j iems
prilyginamus žemės sklypų planus kaimo vietovėje ir perduodant neatlygintinai nuosavybėn naujus
žemės sklypus mieste. Duomenų tvarkymo tikslas - užtikrinti didesnj vykdomų pretendentų
susirinkimų skaidrumą, užkirsti kelią galimiems susirinkimų pažeidimams bei susirinkimo metu
kilusiems neaiškumams spręsti;
6.4. administracinių nusižengimų bylose kiekvieno žodinio bylos nagrinėjimo atveju.
Duomenų tvarkymo tikslas - administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo eigai bei įrodymams
fiksuoti ir tirti.
7. Garso irašas gali būti daromas:
7.1. Nuolatinės komisijos posėdžiuose. Duomenų tvarkymo tikslas - surašyti tikslų pasitarimo
protokolą;
7.2. Nacionalinės žemės tarnybos patalpose vykstančiuose vidaus pasitarimuose ar
Nacionalinės žemės tarnybos rengiamuose susitikimuose su kitomis institucij omis, organizacij omis
ar asmenimis. Duomenų tvarkymo tikslas - surašyti tikslų pasitarimo protokolą.
8. Garso jrašas šio Aprašo 6.3 papunktyje nurodytu atveju nedaromas susirinkimo dalyviams
neatvykus į susirinkimą. Informacija apie tokj susirinkimą nurodoma susirinkimo protokole.
9. Garso jrašas šio Aprašo 6.4 papunktyje nurodytu atveju nedaromas, jeigu administracinio
nusižengimo protokole nenurodyta, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo reikalauja
nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, ir iki administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo
pradžios nepateiktas reikalavimas nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka arba jeigu administracinėn
atsakomybėn traukiamas asmuo ir nnkentėjusysis neatvyksta j žodinj bylos nagrinėjimą, byla
nagrinėj ama j iems nedalyvauj ant rašytinio proceso tvarka.
11 SKYRIUS
INFORMAVIMAS APIE VYKDOMĄ GARSO ĮRAŠYMĄ
10. Duomenų subjekto informavimas apie vykdomą garso jrašymą yra jgyvendinamas šia
tvarka:
1 0. 1. interesantui, paskambinus j Nacionalinę žemės tarnybą, ar asmeniui, paliekančiam balso
pranešimą, apie vykdomą telefoninių pokalbių jrašymą informuojama automatiniu atsakikliu:
10.1.1. pranešant, kad telefoninis pokalbis ar balso pranešimas yra jrašomas;
10.1 .2. nurodant duomenų valdytojo ir tvarkytojo pavadinimą, pokalbio ar balso pranešimo
jrašymo tikslą;
10.1.3. pažymint duomenų subjekto teisę nesutikti, kad būtų irašomas telefoninis pokalbis ar
balso pranešimas;

ri
1 0. 1 .4. suteikiant informaciją apie alternatyvias galimybes gauti konsultaciją ar pateikti
informaciją, kai telefoninis pokalbis ar balso pranešimas nebūtų jrašomas;
1 0.2. pretendentui atvykus j susirinkimą rengiant žemės reformos žemėtvarkos projektus ir
jiems prilyginamus žemės sklypų planus kaimo vietovėje ir perduodant neatlygintinai nuosavybėn
naujus žemės sklypus mieste, administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui atvykus į žodinį
bylos nagrinėjimą, asmeniui atvykus j Nuolatinės komisijos posėdį, Nacionalinės žemės tarnybos
patalpose vykstantj vidaus pasitarimą ar Nacionalinės žemės tarnybos rengiamą susitikimą su
kitomis institucijomis, organizacijomis (toliau kartu - susirinkimas), ant patalpos, kurioje vyksta
susirinkimas, durų pakabinamas informacinis pranešimas (Aprašo 1 priedas), kad susirinkimo metu
bus daromas garso jrašas, nurodoma, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiu tikslu vadovaujantis garso
jrašas bus daromas ir kur galima susipažinti su Aprašu. Susirinkus visiems dalyviams, susirinkimo
sekretorius jjungia garso irašymo įrenginį ir informuoja, kad bus daromas garso irašas bei nurodo,
kokiu teisiniu pagrindu ir kokiu tikslu vadovaujantis garso jrašas bus daromas ir kur galima
susipažinti su Aprašu. Perspėjimas dėl garso jrašo darymo, nurodant garso jrašo darymo teisinj
pagrindą ir tikslą, turi būti nurodomas ir protokole. Pavėlavusius asmenis būtina informuoti
papildomai.
111 SKYRIUS
GARSO RAŠŲ DARYMAS IR TVARKYMAS
1 1. Interesantui kreipusis j Nacionalinę žemės tarnybą jos kompetencijai priskirtais
klausimais, pokalbis telefonu ir asmens, paskambinusio Nacionalinės žemės tarnybos pasitikėjimo
linijos telefonu, kuris nurodytas Nacionalinės žemės tamybos interneto svetainėje www.nzt.lt, balso
pranešimas jrašomi automatiniu būdu.
12. Susirinkime paskirti sekretoriai atsakingi už garso irašų darymą ir tvarkymą:
1 2. 1. užtikrina, kad susirinkimo patalpoje būtų techniškai tvarkingas garso jrašymo jrenginys,
nustačius gedimą, elektroniniu paštu paga1banzt.1t kreipiasi j Nacionalinės žemės tamybos
Bendrujų reikalų departamento Turto valdymo skyrių;
12.2. prasidedant susirinkimui, jjungia garso jrašymo įrengin ir susirinkimo metu
kontroliuoja jo darbą (išjungia jrenginj susirinkimui pasibaigus ir pan.);
1 2.3. susirinkimo protokole, o kai jis Aprašo 6.4 papunktyje nurodytu atveju nerašomas, šio
Aprašo 14 punkte nurodytoje informacinėje pažymoje pažymi apie daromą garso jrašą, užfiksuoja
garso irašymo sustabdymą, jei toks būna. Garso jrašas turi būti nenutrtkstamas, išskyrus tuos
atvejus, kai susirinkimas vyksta su pertraukomis. Jei dėl techninių priežasčių garso jrašas buvo
nutrūkęs, tai lėmusios priežastys turi būti nurodytos susirinkimo protokole ar šio Aprašo 1 4 punkte
nurodytoje informacinėje pažymoje;
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1 2 .4. pasibaigus pretendentų susirinkimui rengiant žemės reformos žemėtvarkos proj ektus ir
jiems prilyginamus žemės sklypų planus kaimo vietovėje ir perduodant neatlygintinai nuosavybėn
naujus žemės sklypus mieste, administracinio nusižengimo bylos žodinio proceso tvarka
nagrinėjimui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną registruoja garso įrašą Nacionalinės žemės tarnybos
dokumentų valdymo sistemoje (toliau - DVS). Garso jrašas DVS susiejamas su susirinkimo
protokolu ir yra sudedamoji protokolo dalis.
13. Darant garso jrašą susirinkimo metu ir protokole, be Aprašo 10.2 papunktyje nurodytos
informacijos, taip pat turi būti tiksliai nurodoma:
1 3. 1. susirinkimo data ir laikas;
1 3 .2. pristatomas susirinkimo pirmininkas (pareigos, vardas ir pavardė);
1 3 .3. pristatomas susirinkimo sekretorius (pareigos, vardas ir pavardė);
13.4. pristatomi susirinkimo dalyviai. Susirinkimo dalyviams rekomenduojama pirmą kartą
pasisakant prisistatyti, kad vėliau būtų galima nustatyti pasisakantj asmenj pagal balsą;
1 3 .5. pristatoma susirinkimo darbotvarkė.
14. Kai daromas garso jrašas administracinio nusižengimo bylos žodinio proceso tvarka
nagrinėjimo atveju, protokolas nėra rengiamas, parengiama administracinio nusižengimo bylos
nagrinėj imo ne teismo tvarka informacinė pažyma (Aprašo 2 priedas) (toliau - informacinė
pažyma), kurioje nurodomas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus pavadinimas,
posėdžio data, vieta, posėdžio pradžios ir pabaigos laikas, posėdyje dalyvaujantys asmenys, įvykiai
posėdyje, jų pradžios laikas, posėdžio metu priimtos žodinės nutartys, kita aktuali informacija.
Informacinė pažyma parengiama bei jsegama j DVS prie užregistruoto garso jrašo ir, jei
administracinio nusižengimo byla tvarkoma ne vien elektronine forma, pridedama prie bylos
medžiagos ne vėliau kaip kitą darbo dieną pasibaigus susirinkimui.
15. Nacionalinė žemės tarnyba, kaip duomenų tvarkytoja, turi teisę sutarties pagrindu
duomenų tvarkymo veiksmams atlikti pasitelkti kitą duomenų tvarkytoją, kuris pakankamai
užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus jgyvendintos tokiu būdu, jog
duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento (ES) 2016/679 bei kitų duomenų tvarkymą ir saugą
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir būtų užtikrintas duomenų subjekto teisių
jgyvendinimas bei apsauga.

Iv SKYRIUS
GARSO ĮRAŠŲ DUOMENŲ SAUGOJIMAS
1 6. Garso jrašų duomenų (jskaitant asmens duomenis) saugojimo reikalavimai:
1 6. 1. telefoninių pokalbių jrašai saugomi 6 mėnesius, suėjus 6 mėnesių saugojimo terminui,
pokalbių jrašai automatiniu būdu naikinami. Tokiu atveju, kai telefoninio pokalbio jrašas
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reikalingas tamybinio nusižengimo, darbo pareigų pažeidimo tyrimui, ikiteisminio tyrimo atlikimui,
teisminio ginčo sprendimui, esant kolegialaus subjekto ar kompetentingos institucijos prašymui,
gautam iki saugojimo termino pabaigos, pokalbio jrašas saugomas tris mėnesius po tamybinio
nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo pabaigos, jei sprendimas dėl tamybinio
nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo padarymo nebuvo apskųstas, o tokj sprendimą apskundus
- iki galutinio teismo sprendimo isiteisėjimo dienos, ikiteisminio tyrimo pabaigos ar galutinio
teismo sprendimo jsiteisėjimo. Draudžiama telefoninių pokalbio jrašų duomenis koreguoti ar
pavieniui šalinti. Telefoninio pokalbio jrašo kopijas galima daryti tik suderinus su Nacionalinės
žemės tarnybos Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriaus ir
Nacionalinės žemės tamybos Bendrujų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriaus
vedėjais;
1 6.2. balso pranešimų jrašai saugomi 3 mėnesius, suėjus 3 mėnesių saugojimo terminui, balso
pranešimų jrašai automatiniu būdu naikinami. Tokiu atveju, kai balso pranešimo irašas reika1ingas
tamybinio nusižengimo, darbo pareigų pažeidimo tyrimui, ikiteisminio tyrimo atlikimui, teisminio
ginčui sprendimui, esant kolegialaus subjekto ar kompetentingos institucijos prašymui, gautam iki
saugojimo termino pabaigos, balso pranešimo jrašas saugomas tris mėnesius po tamybinio
nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo tyrimo pabaigos, jei sprendimas dėl tamybinio
nusižengimo ar darbo pareigų pažeidimo padaryrno nebuvo apskųstas, o tokj sprendimą apskundus
- iki galutinio teismo sprendimo jsiteisėjirno dienos, ikiteisminio tyrirno pabaigos ar galutinio
teismo sprendirno jsiteisėjimo. Draudžiama baiso pranešimų jrašų duomenis koreguoti ar pavieniui
šalinti. Balso praneširnų jrašų kopijas gaiirna daryti tik suderinus su Nacionaiinės žernės tamybos
Teritorinių skyrių veiklos vertinirno ir korupcijos prevencijos skyriaus ir Nacionalinės žemės
tarnybos Bendrujų reikalų departamento Informacinių technologijų skyriaus vedėjais;
1 6.3. pretendentų susirinkirnų rengiant žemės reformos žernėtvarkos projektus ir jiems
prilyginamus žernės sklypų planus kaimo vietovėje ir perduodant neatlygintinai nuosavybėn naujus
žemės sklypus mieste ir administracinio nusižengimo bylos žodinio proceso tvarka nagrinėjirno
atveju garso jrašai saugomi DVS pagal Nacionalinės žemės tamybos dokumentacijos planą.
17. Parengus Nuolatinės kornisijos posėdžio ir Nacionalinės žemės tamybos patalpose
vykusio vidaus pasitarimo ar Nacionalinės žemės tamybos rengiamo susitikirno su kitomis
institucijomis, organizacijomis protokolus, garso jrašai sunaikinami.
18. Nacionalinės žemės tamybos duornenų bazių serveriuose saugomus garso jrašų duomenis
(jskaitant asmens duomenis) administruoja Nacionalinės žemės tamybos Bendrujų reikalų
departamento Informacinių technologijų skyrius.
19. Nacionalinės žemės tamybos duomenų bazių serveriuose saugornų garso jrašų duomenų
(jskaitant asrnens duomenis) saugurno priernonių sąrašas nurodytas Aprašo 3 priede.
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V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Duomenų subjekto teisės reglamentuotos Reglamento (ES) 2016/679 111 skyriuje.
21. Duomenų subjekto teisių jgyvendinimo tvarka reglamentuota Duomenų subjekto teisių
jgyvendinimo Nacionalinėje žemės tamyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklėse, patvirtintose
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 29 d.
jsakymu Nr. 1P-26-(1 .3 E.) ,,Dėl Duomenų subjekto teisių jgyvendinimo Nacionalinėje žemės
tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo.
22. Garso jrašų duomenų gavėjai:
22. 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos ir jstaigos teisės aktuose
nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis;
22.2. fiziniai irjuridiniai, nenurodyti Aprašo 22.1 papunktyje, asmenys, kuriems teisės aktais
suteikta teisė gauti garso jrašų duomenis.
23. Garso jrašų duomenys garso jrašų duomenų gavėjams teikiami neatlygintinai teisės aktų
nustatyta tvarka pagal garso jrašų duomenų gavimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal
vi.enkartinius prašymus (vienkartinio teikimo atveju). Garso jrašų duomenų gavimo sutartyje turi
būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos,
tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų
naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų
apimtis.
24. Asmens duomenys garso jrašų duomenų gavėjams - tretiesiems asmenims teikiami tik
esant iš anksto apibrėžtam ir teisėtam asmens duomenų tvarkymo tikslui, tik tokios apimties, kurios
reikia šiam tikslui pasiekti, tinkamai jgyvendinant Reglamento (ES) 20 1 6/679 5 ir 6 straipsnio
reikalavimus.
25. Darbuotojai privalo saugoti konfidencialią informaciją, nurodytą Nacionaiinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Nacionalinės žemės
tamybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 25 d. jsakymu Nr. 1P-(1.3.)-28
,,Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vidaus tvarkos taisyklių
patvirtinimo, 1 priede.
26.

sipareigojimas saugoti konfidencialią informaciją galioja ir nutraukus darbo arba

valstybės tamybos santykius su Nacionaline žemės tarnyba.
27. Aprašas skelbiamas Nacionalinės žemės tamybos interneto svetainėje.
28. Darbuotojai su Aprašu supažindinami DVS priemonėmis. Priimtas naujas darbuotojas su
Aprašu privalo būti supažindintas pirmają jo darbo dieną Personaio skyriuje.

29. Už Apraše nurodytų nuostatų pažeidimus darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos statymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta
tvarka.

Nacionalinės žemės tarnybos prie
Žemės ūkio ministerijos garso įrašų
darymo ir tvarkymo aprašo
1 priedas
(Informavimo apie vykdomą garso jrašą formos pavyzdys)

INFORMUOJAME, KAD VADOVAUJANTIS*
IR .......... TIKSLU**
DAROMAS GARSO ĮRAŠAS

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Kodas 188704927
Gedimino pr. 19, LT-O 1 1 03 Vilnius
Tel. 8 706 86666, el. paštas nzt)nzt.1t

Su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos garso jrašų darymo ir
tvarkymo aprašu ir Duomenų subjekto teisių jgyvendinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje
prie Žemės ūkio ministerijos taisyklėmis galite susipažinti
httj://www.nzt.1t/o.php/1it/Asmens-dtiomenu-apsauga
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos duomenų apsaugos pareigUnas (vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

* Nurodomas teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis daromas garso jrašas.
** Nurodomas garso irašo darymo tikslas.

Nacionalinės žemės tarnybos prie
Zemės ūkio ministerijos garso
įrašl darymo ir tvarkymo aprašo
2 priedas

(Administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo ne teismo tvarka informacinės pažymos
formos pavyzdys)

Bylos Nr. (ROIK)
ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOS NAGRINĖJTMO NE TEISMO TVARKA
INFORMACINĖ PAŽYMA

(data)
Posėdžio vieta:
Administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka
nagrinėjančios institucijos sudėtis:
Bylos proceso dalyviai:
Bylos esmė:
Posėdžio pradžios laikas
Garso įrašo eigos laikas

Įvykis posėdyje

Posėdžio pabaigos laikas __________
Posėdžio sekretorius

Pastabos

Nacionalinės žemės tarnybos prie
Zemės ūkio ministerijos garso įrašų
darymo ir tvarkymo aprašo
3 priedas
NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS DUOMENŲ BAZIŲ SERVERIUOSE SAUGOMŲ
GARSO ĮRAŠŲ DUOMENŲ (ĮSKAITANT ASMENS DUOMENIS) SAUGUMO
PRIEMONIŲ SĄRAŠAS
1. Organizacinės duomenų saugumo priemonės
1 . 1.

Duomenų valdytojo patvirtinti rašytiniai dokumentai, reglamentuojantys duomenų saugą:
Asmens duomenų apsaugos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Zemės ūkio ministerijos
taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Zemės ūkio ministerijos direktoriaus
2012 m. spalio 23 d. jsakymu Nr. 1P- (1.3.)-352 ,,Dėl Asmens duomenų apsaugos Nacionalinėje
_______ žemės tarnyboje prie Zemės ūkio ministerijos taisyklių patvirtinimo.
1 .2.
Darbuotojai supažindinti su dokumentais, reglamentuojančiais duomenų saugą.
1 3.
Dokumentai, reglamentuojantys duomenų saugą, periodiškai peržiūrimi, prireikus atuaujinami,
______ kontroliuojamas jų vykdymas.
1 .4.
Atsakingi darbuotojai apmokyti tvarkyti duomenis.
2. Prieigos prie duomenų valdymas ir kontrolė
2. 1.
Prieiga prie duomenų suteikta tik tam asmeniui, kuriam duomenys yra reikalingi jo funkcijoms
______ vykdyti.
2.2.
Su asmens duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti yra suteiktos teisės.
2.3.
Užtikrintas slaptažodžių konfidencialumas.
3. Fizinės saugumo priemonės
3.1.

Užtikrintas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (apribojamas nejgaliotų
asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.).
4. Duomenų gavimo (teikimo) saugumo priemonės

4.1.

Duomenys gaunami / teikiami išorinėje duomenų laikmenoje:
4. 1 . 1. užtikrintas išorinių duomenų laikmenų registravimas, kontrolė, duomenų sunaikinimas po
jų panaudojimo;
_______ 4. 1 .2. išorinėje duomenų laikmenoje duomenys šifruojami.
4.2.
Duomenys gaunami / teikiami elektroniniu paštu:
4.2. 1. duomenys šifruojami / apsaugoti slaptažodžiu;
4.2.2. duomenys po panaudojimo elektroniniame pašte sunaikinami / perkeliami į kitas
_______ laikmenas / duomenų bazes.
4.3.
Duomenys gaunami / teikiami interneto tinklu:
4.3. 1. duomenų perdavimo kanalai šifruojami;
4.3 .2. prisijungimas leidžiamas tik iš sutartų IP adresų;
4.3 .3. naudotojai identifikuojami pagal unikalų vardą /slaptažodj / sertifikatą.

5. Duomenų kopijavimas, atkūrimas ir naikinimas
5.1.
_______
5.2.
_______
5 .3.

Registruojami duomenų kopijavimo / atkūrimo veiksmai (kada ir kas juos vykdė tiek
automatiniu, tiek neautomatiniu būdu).
Atsarginės asmens duomenų kopijos saugomos kitoje geografinėje vietoje negu aktyvi
(veikianti) duomenų bazė.
Atsarginėse kopijose saugomi asmens duomenys yra šifruojami / apsaugoti slaptažodžiu.

5.4.

Registruojamas asmens duomenų sunaikinimas (kokiu pagrindu, kada, kas, kaip sunaikino).
6. Kompiuterinės ir programinės rangos naudojimas ir priežiūra

6.
1 .{ Tarnybinėse stotyse / kompiuterizuotose darbo vietose naudojamos ir atnaujinamos antivirusinės
L programos.
7. Kitos (papildomos) saugumo priemonės
7.1.
Naudojamos saugumo priemonės, kuriomis kontroliuojami duomenų bazę / tarnybinę stot /
_______ kompiuterių tinklą administruojančių asmenų veiksmai.
7.2.
Nutolę padaliniai jungiasi prie vidinio kompiuterių tinklo, kuriam apsaugoti naudojamos
saugumo priemonės: duomenys teikiami šifruotu kanalu naudojant VPN (angl. Virtual private
_______ network).
73.
Už duomenų apsaugą yra paskirtas atsakingas padalinys, kuris atlieka administratoriaus
_______ funkcijas.

