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ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NACIONALINĖJE ŽEMĖS TARNYBOJE PRIE
ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Asmens duomenų apsaugos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos
taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Nacionalinėje
žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), užtikrinant Lietuvos Respublikos
asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – ADTAĮ), kitų įstatymų bei teisės aktų,
nustatančių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, laikymąsi ir įgyvendinimą.
2. Taisyklių privalo laikytis visi Tarnyboje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – Tarnybos darbuotojai), kurie tvarko Tarnyboje esančius
asmens duomenis arba eidami savo pareigas juos sužino. Prieiga prie asmens duomenų gali būti
suteikiama tik tiems Tarnybos darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų
funkcijoms vykdyti. Tarnybos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis,
privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų bei konfidencialumo ir saugumo
reikalavimų, įtvirtintų ADTAĮ ir šiose Taisyklėse.
3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ nustatytas sąvokas.
4. Taisyklės parengtos vadovaujantis ADTAĮ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.
5. Tarnyba, kaip duomenų valdytojas, yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės
registre (identifikavimo kodas: P5988).
6. Asmens duomenys Tarnyboje tvarkomi automatiniu būdu ir neautomatiniu būdu tvarkant
asmens duomenų susistemintas rinkmenas.
7. Remiantis Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų
saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus

2
2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) „Dėl Bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir
techninėms duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“ (toliau – Bendrieji reikalavimai
organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms), Tarnyboje taikomas
antrasis automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų saugumo lygis.

II SKYRIUS
PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI

8. Tarnybos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo
laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:
8.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktų, ir
tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;
8.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų,
nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir
netvarkomi pertekliniai duomenys;
8.3. asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;
8.4. asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat
atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys yra ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba jų
tvarkymas sustabdomas;
8.5. asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima
nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;
8.6.

asmens

duomenys

tvarkomi

pagal
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reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo
reikalavimus.
9. Asmens duomenys Tarnyboje renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant
tiesiogiai iš duomenų subjekto, sutarčių bei teisės aktų pagrindu prisijungiant prie atskirus asmenų
duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų, informacinių sistemų ar oficialiai užklausiant
reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų.
10. (2016 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 1P-38-(1.3.) redakcija nuo 2016 m. sausio 29 d.)
Asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Kai
asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie
įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybės archyvams.
Suformuotas išrašas iš Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro saugomas iki
Tarnybos darbuotojui paskirtos užduoties įvykdymo. Įvykdžius užduotį išrašas nedelsiant privalo
būti sunaikinamas.
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11. Tarnybos informacinėse sistemose esantys asmens duomenys saugomi tiek laiko, kiek
nustatyta šių sistemų nuostatuose, duomenų saugos nuostatuose bei kituose duomenų saugos
politiką įgyvendinančiuose teisės aktuose. Kompiuterinėse laikmenose esantys asmens duomenys
turi būti sunaikinami ir ištrinami tuojau pat po to, kai jų tvarkymas tampa netikslingas.
12. Tarnyba užtikrina, kad visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama
aiškiai ir suprantamai.
13. Asmens duomenys ADTAĮ nustatytais atvejais tretiesiems asmenims gali būti teikiami
tik pagal Tarnybos ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį (daugkartinio
teikimo atveju) arba duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). 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. Teikiant
asmens duomenis pagal Tarnybos ir duomenų gavėjo sudarytą asmens duomenų teikimo sutartį,
pirmenybė teikiama automatiniam duomenų teikimui, o teikiant asmens duomenis pagal duomenų
gavėjo prašymą, – duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.
14. Asmens duomenų gavėjai:
14.1. registrų ir informacinių sistemų, kurių valdytojas yra Tarnyba, duomenų gavėjai pagal
duomenų teikimo sutartis;
14.2. registrų ir informacinių sistemų valdytojai, kuriems Tarnyba teikia duomenis pagal
duomenų teikimo sutartis;
14.3. fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę prašymą pateikti asmens duomenis ADTAĮ
6 straipsnyje nustatyta tvarka;
14.4. valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, išskyrus vykdymo priežiūros
institucijas, nurodytas ADTAĮ 8 ir 36 straipsniuose, ir kitas valstybės ir savivaldybių institucijas ir
įstaigas, kai jos pagal konkretų paklausimą gauna asmens duomenis įstatymų nustatytoms kontrolės
funkcijoms atlikti;
14.5. bendrosios kompetencijos ir administraciniai teismai, administracinių ginčų komisijos
ir teisėsaugos institucijos.
15. Asmens duomenų apsauga nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo,
atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo užtikrinama įgyvendinant tinkamas
organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones (Taisyklių 1 priedas).
16. Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų laikymąsi užtikrina Tarnybos
direktorius, imdamasis atitinkamų organizacinių priemonių (priimdamas įsakymus, pavedimus,
rekomendacijas).
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III SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
17. Asmens duomenys Tarnyboje tvarkomi vidaus administravimo tikslais ir įstatymų
priskirtų funkcijų įgyvendinimo tikslais.
18. Tarnyboje vidaus administravimo tikslais tvarkomi tokie Tarnybos darbuotojų asmens
duomenys: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, pilietybė, gyvenamoji vieta,
telefono numeris, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, asmens tapatybę patvirtinančio
dokumento numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, valstybės tarnautojo pažymėjimo
numeris, gyvenimo aprašymo duomenys, gyvenimo aprašymo faktus pagrindžiantys dokumentai
(įgytą išsilavinimą pagrindžiantys diplomai, atestatai, pažymėjimai, pažymos, kt.), darbo
užmokesčio dydis, mokamų mokesčių dydis ir rūšis, socialinių išmokų dydis ir rūšis, informacija,
nurodyta privačių interesų deklaracijoje.
19. Tarnyba įstatymų priskirtų funkcijų įgyvendinimo tikslais tvarko tokius duomenų
subjektų asmens duomenis: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, šeimyninė
padėtis, pilietybė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nuosavybės teise
priklausančio, nuomojamo ar kitais pagrindais valdomo nekilnojamojo turto duomenis.
20. Duomenų subjektų asmens duomenys saugomi asmens bylose ir atitinkamose Tarnybos
tvarkomose duomenų bazėse.
21. Duomenų subjektų asmens duomenys taisomi, tikslinami ar atnaujinami:
21.1. pagal duomenų subjektų rašytinį prašymą;
21.2. Tarnybos darbuotojams nustačius techninių asmens duomenų klaidų;
21.3. institucijoms, teikiančioms asmens duomenis pagal duomenų teikimo sutartis,
informavus apie asmens duomenų patikslinimą.
22. Tarnybos darbuotojai, pasikeitus jų asmens duomenims, raštu informuoja apie tai
Tarnybos Personalo skyrių, o šis patikslina ir atnaujina duomenis.
23. Duomenų subjektas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų
nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį,
patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su Tarnyboje esančiais jo
asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti,
kokiu tikslu jie tvarkomi ir kokiems duomenų gavėjams teikiami ir (ar) buvo teikti bent per
paskutinius vienerius kalendorinius metus. Tarnyba, gavusi duomenų subjekto prašymą, ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos raštu pateikia
prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis.
24. Jei duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens
duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, rašytiniu prašymu kreipiasi į Tarnybą. Tarnyboje
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asmens duomenys turi būti nedelsiant patikrinti. Neteisingi, neišsamūs ir netikslūs asmens
duomenys turi būti ištaisyti ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmai, išskyrus
saugojimą. Techninės klaidos gali būti ištaisytos duomenų subjekto prašymu arba kai Tarnybos
darbuotojas pastebi klaidą. Apie netikslių ir klaidingų asmens duomenų ištaisymą pranešama
prašymą ištaisyti duomenis padavusiam duomenų subjektui bei asmenims, tiesiogiai susijusiems su
taisomais duomenimis.
25. Tarnyba nedelsdama arba duomenų teikimo sutartyse nustatytais terminais informuoja
duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis,
sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją
būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, ilgo duomenų
rinkimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju nedelsiant apie tai pranešama
Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
26. Duomenų subjektas ADTAĮ 5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais
turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Duomenų subjektas rašytinį pranešimą
apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo pateikia Tarnybai asmeniškai, paštu ar elektroninių
ryšių priemonėmis. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Tarnyba
nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų
nustatytus atvejus, ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo duomenų subjekto kreipimosi dienos
informuoja duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar
atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.
27. Duomenų subjektas gali skųsti Tarnybos, kaip duomenų valdytojo, veiksmus
(neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 mėnesius nuo atsakymo gavimo
dienos arba per 3 mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Taisyklių 23 ir 26 punktuose nustatytas
terminas pateikti atsakymą.
IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATOS
28. Tvarkomų asmens duomenų saugumas užtikrinamas vadovaujantis Bendraisiais
reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms.
Tarnyba įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti
asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet
kokio kito neteisėto tvarkymo. Tarnyboje taikomos asmens duomenų apsaugos priemonės,
nustatytos Taisyklių 1 priede.
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Tarnybos valdomų ir tvarkomų registrų ir informacinių sistemų organizacinės ir techninės
asmens duomenų saugumo priemonės taip pat nustatytos registrų ir informacinių sistemų saugos
politiką įgyvendinančiuose teisės aktuose.
29. Tinkamą asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą pagal kompetenciją užtikrina kiekvienas
Tarnybos savarankiškas struktūrinis padalinys.
30. Tarnybos darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet
kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo
pareigas, išskyrus atvejus, kai tokia informacija yra vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės
aktų nuostatas. Konfidencialumo principo Tarnybos darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo
santykiams.
31. (2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1P-712-(1.3.) redakcija nuo 2017 m. gruodžio
22 d.)
Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys ir su Tarnybos tvarkomais asmens
duomenimis galintys susipažinti Tarnybos darbuotojai privalo laikytis šių Taisyklių reikalavimų ir
saugoti asmens duomenų paslaptį, jei šie asmens duomenys neskirti skelbti viešai. Naujus Tarnybos
darbuotojus su šiomis Taisyklėmis ir atsakomybe už Taisyklių reikalavimų nesilaikymą
pasirašytinai supažindina Tarnybos Personalo skyrius, užpildant Supažindinimo su asmens
duomenų apsaugos Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Žemės ūkio ministerijos taisyklėmis žurnalą
(Taisyklių 2 priedas). Naujų Tarnybos darbuotojų supažindinimo su Taisyklėmis sąrašų originalai
saugomi Tarnybos Personalo skyriuje, o sąrašų kopijos elektroniniu paštu pateikiamos Tarnybos
Teritorinių skyrių veiklos vertinimo ir korupcijos prevencijos skyriui (toliau – Prevencijos skyrius).
32. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys Tarnybos darbuotojai, siekdami
užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui,
taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas
tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų, kuriuose yra asmens
duomenų, kopijos turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų
turinio.
33. Duomenų subjektų dokumentai bei jų kopijos, finansavimo, buhalterinės apskaitos ir
atskaitomybės, archyvinės ar kitos bylos, kuriose yra asmens duomenų, saugomos rakinamose
spintose. Dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, neturi būti laikomi visiems prieinamoje
matomoje vietoje.
34. Archyviniam saugojimui perduotos Tarnybos darbuotojų asmens bylos iki perdavimo
valstybės archyvams saugomos Tarnybos archyve rakinamoje dokumentų saugykloje. Šie
duomenys tretiesiems asmenims susipažinti teikiami tik tais atvejais, kai tą leidžia įstatymai ir kiti
teisės aktai, ir tik Tarnybos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.
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35. Tarnybos darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių
kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, privalo
naudoti slaptažodžius. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai ne rečiau kaip kartą per
2 mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus Tarnybos darbuotojui, iškilus
įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.).
Slaptažodis turi būti ne trumpesnės kaip 8 simbolių kombinacijos, sudarytos iš didžiųjų ir mažųjų
raidžių, skaitmenų ir specialiųjų simbolių. Tarnybos darbuotojas pirmojo prisijungimo prie
kompiuterio metu privalo pasikeisti slaptažodį. Šiuose kompiuteriuose rekomenduojama naudoti
ekrano užsklandą su slaptažodžiu.
36. Tarnybos darbuotojų kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami
asmens duomenys, neturi būti prieinamos kitų kompiuterių naudotojams.
37. Kompiuteriuose turi būti nuolat atnaujinama antivirusinė programa.
38. Tarnybos interneto svetainė turi būti sukurta taip, kad maksimaliai apribotų galimybes
viešai veikiančioms interneto paieškos sistemoms bei paieškos variklių robotams kopijuoti
Tarnybos svetainėje esančią informaciją, taip pat neleistų šioms sistemoms ir robotams surasti
anksčiau skelbtos, bet iš Tarnybos interneto svetainės jau pašalintos informacijos kopijų.
39. Tarnybos darbuotojams draudžiama kitiems asmenims prieinamoje vietoje laikyti ar
kitaip atskleisti prieigos prie kompiuterių, elektroninio pašto sistemų, informacinių sistemų, registrų
bei kitų duomenų bazių, kuriose tvarkomi asmens duomenys, slaptažodžius.
40. Centralizuotai saugomų asmens duomenų kopijavimo ir atkūrimo iš atsarginių duomenų
kopijų jų praradimo atvejais tvarka nustatyta Tarnybos valdomų ir tvarkomų registrų, informacinių
sistemų saugos politiką įgyvendinančiuose teisės aktuose.
41. (2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1P-712-(1.3.) redakcija nuo 2017 m. gruodžio
22 d.)
41. Tarnybos darbuotojai, pastebėję ADTAĮ, Taisyklėse ar kituose teisės aktuose nustatytų
asmens duomenų tvarkymo reikalavimų pažeidimų, neveikiančias arba netinkamai veikiančias
organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, privalo nedelsdami pranešti apie
tai Prevencijos skyriui. Prevencijos skyriaus darbuotojas, šio skyriaus vedėjo pavedimu, privalo
išanalizuoti situaciją, įvertinti jos kritiškumą, ar Tarnybos darbuotojai, atlikdami tarnybines
funkcijas, nepažeidė teisės aktų reikalavimų ir kreiptis tarnybiniu pranešimu į Tarnybos direktorių
ar jo įgaliotą asmenį dėl tinkamų organizacinių ir (ar) techninių asmens duomenų saugumo
priemonių įgyvendinimo, o neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba atskleidimo atvejais – dėl
tikslingumo pradėti tarnybinį patikrinimą ir (ar) teisėsaugos institucijų ir Valstybinės duomenų
apsaugos inspekcijos informavimo.
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42. (2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 1P-712-(1.3.) redakcija nuo 2017 m. gruodžio
22 d.)
Tarnybos darbuotojai, tvarkydami asmens duomenis, vadovaujasi ADTAĮ, Nacionalinės
žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos kompiuterių techninės ir programinės įrangos
naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-184 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos
prie Žemės ūkio ministerijos kompiuterių techninės ir programinės įrangos naudojimo taisyklių
patvirtinimo“, Taisyklėmis, Naudojimosi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro
duomenimis taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-292 „Dėl Naudojimosi Lietuvos
Respublikos nekilnojamojo turto registro duomenimis taisyklių patvirtinimo“, ir kitais teisės aktais,
kuriuose nustatyti asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimai.
43. Informacinių sistemų ir registrų, kurių valdytoja yra Tarnyba, asmens duomenų
tvarkymą, organizacinių ir techninių asmens duomenų saugumo priemonių, skirtų apsaugoti asmens
duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taikymą reglamentuoja
šių sistemų ir registrų nuostatai, duomenų saugos nuostatai ir kiti duomenų saugos politiką
įgyvendinantys teisės aktai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Už šių Taisyklių pažeidimus Tarnybos darbuotojams gali būti taikomos tarnybinės
(drausminės) nuobaudos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos
darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
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