Asmens duomenų tvarkymo
Nacionalinėje žemės tarnyboje
prie Žemės ūkio ministerijos
tvarkos aprašo
1 priedas
ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

1. Siekiant užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą Nacionalinėje žemės tarnyboje prie
Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba), turi būti įgyvendintos šios organizacinės ir techninės
duomenų saugumo priemonės:
1.1. užtikrintas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas (užtikrinamas tik
įgaliotų asmenų patekimas į atitinkamas patalpas ir pan.);
1.2. nustatyta vartotojų prisijungimo prie programinės įrangos tvarka;
1.3. valdoma vartotojų teisė naudotis programine įranga;
1.4. vartotojų prisijungimas prie programinės įrangos registruojamas žurnaluose;
1.5. vidinis tinklas apsaugotas ugnies sienomis;
1.6. kompiuterinė įranga apsaugoma nuo kenkėjiškos programinės įrangos;
1.7. kontroliuojamas darbuotojų prisijungimas prie vidinio tinklo;
1.8. užšifruojama vidiniu tinklu siunčiama informacija;
1.9. apribota fizinė prieiga prie tarnybinių stočių;
1.10. apribota programinė prieiga prie duomenų;
1.11. naudojama legali programinė įranga;
1.12. programinė įranga atnaujinama laikantis nustatytos tvarkos;
1.13. pakeista programinė įranga testuojama atskiroje tarnybinėje stotyje ar stotyse;
1.14. Tarnybos darbuotojams nesuteiktos teisės patiems diegti programinę įrangą;
1.15. tarnybinėse stotyse įdiegtos antivirusinės programos;
1.16. Tarnybos darbuotojai turi būti supažindinti su tvarka, kaip elgtis piktavališkų programų
antplūdžio atveju;
1.17. Tarnybos darbuotojai mokomi dirbti su programine įranga;
1.18. duomenų perdavimo tinklo ir tarnybinių stočių įranga prižiūrima pagal gaminto jo
rekomendacijas;
1.19. duomenų perdavimo tinklo ir tarnybinių stočių įrangos priežiūrą ir gedimų šalinimą
atlieka kvalifikuoti specialistai;
1.20. svarbiausia kompiuterinė įranga dubliuota;
1.21. stebima duomenų perdavimo tinklo ir kompiuterinės įrangos būklė;
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1.22. tinkamai suplanuotos ir įrengtos svarbiausios tarnybinių stočių patalpos;
1.23. Tarnybos patalpose yra ugnies gesintuvai;
1.24. Tarnybos pastato patalpose įrengti dūmų ir karščio davikliai;
1.25. atsarginės laikmenos su duomenimis ir programomis laikomos nedegiose spintose;
1.26. tarnybinių stočių patalpose įrengta kondicionavimo sistema;
1.27. Tarnybos patalpų kondicionavimo įranga prižiūrima pagal gamintojo reikalavimus;
1.28. svarbiausiai tarnybinių stočių įrangai skirti nenutrūkstamo maitinimo šaltiniai;
1.29. parengtas veiklos atkūrimo planas įvykus stichinei nelaimei.
2. Tarnyba privalo užtikrinti, kad organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės
būtų įgyvendintos, periodiškai peržiūrimos ir, esant reikalui, atnaujinamos.
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