
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAIŠIADORIŲ ŠILUMA“ DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS  

DĖL TAISYKLIŲ TVIRTINIMO BEI ATSAKINGŲ ASMENŲ SKYRIMO 

2018 m. rugpjūčio 21 d. Nr. V-40 

Kaišiadorys 

 

Vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos 

Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu: 

1. T v i r t i n u: 

1.1.  Asmens duomenų tvarkymo taisykles (pridedama). 

1.2.  Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisykles (pridedama).   

1.3.  Vaizdo duomenų tvarkymo taisykles (pridedama). 

1.4.  Interneto svetainės privatumo politiką (pridedama).   

1.5.  Asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir 

dokumentavimo taisykles (pridedama).  

1.6.   Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisykles (pridedama).  

2. S k i r i u  bendrovės darbuotojus, atsakingus už atskirų kategorijų asmens duomenų 

tvarkymo tinkamą įgyvendinimą bei atitinkamų asmens duomenų sunaikinimą suėjus terminui (sąrašas 

pridedamas, 1 priedas).  

3. S u t e i k i u  teises bendrovės darbuotojams dirbti su atskirų kategorijų asmens duomenimis 

(sąrašas pagal asmens duomenų kategorijas pridedamas, 2 priedas). Suteikiamos teisės apima teises gauti 

prieigą prie atitinkamų asmens duomenų bei juos tvarkyti. 

4. Į p a r e i g o j u  sekretorę-personalo vadybininkę Zofiją Cvilikienę supažindinti su šiuo 

įsakymu ir atitinkamomis taisyklėmis bendrovės darbuotojus, kuriems suteikiamos teisės dirbti su 

atitinkamos kategorijos asmens duomenimis ir struktūrinių padalinių, kuriems suteikiamos teisės dirbti su 

atitinkamos kategorijos asmens duomenimis, vadovus. Struktūrinių padalinių, kuriems suteikiamos teisės 

dirbti su atitinkamos kategorijos asmens duomenimis, vadovus, į p a r e i g o j u  su šiuo įsakymu ir 

atitinkamomis taisyklėmis supažindinti sau pavaldžius darbuotojus, dirbsiančius su asmens duomenimis. 

5. S k i r i u teisininką-viešųjų pirkimų specialistą Edviną Gerulskį atsakingu už asmens 

duomenų saugumo pažeidimų bendrovėje valdymą ir Pažeidimų valdymo žurnalo pildymą.  

6. S k i r i u  direktoriaus pavaduotoją Liną Vandytę atsakinga už šio įsakymo 1 punkte 

nurodytų dokumentų tinkamo įgyvendinimo kontrolę. 

 

 

 

 

 

Direktorius          Gintautas Paulauskas 
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UAB „Kaišiadorių šiluma“ 

2018 m. rugpjūčio 21 d. direktoriaus  

įsakymo Nr. V-40 

1 priedas  

 

DARBUOTOJAI, ATSAKINGI UŽ ATSKIRŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENŲ 

TVARKYMO TINKAMĄ ĮGYVENDINIMĄ 

Eil. 

nr. 

Darbuotojo vardas, 

pavardė 
Pareigos Asmens duomenų kategorija 

1.  Zofija Cvilikienė 
Sekretorius-personalo 

vadybininkas 

Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus 

asmens duomenys 

2. Saulius Montrimas 
Šilumos tinklų 

tarnybos viršininkas 

Vietos nustatymo įrenginių fiksuojami 

duomenys 

3. Zofija Cvilikienė 
Sekretorius-personalo 

vadybininkas 
Pokalbių įrašų duomenys 

4. Saulius Budrikas 

Technikas 

programuotojas- 

sandėlininkas 

Vaizdo įrašų duomenys 

5.  Saulius Budrikas 

Technikas 

programuotojas- 

sandėlininkas 

Interneto svetainės lankytojų duomenys 

6. Nijolė Ivanauskienė 
Šilumos apskaitos 

tarnybos vadybininkė 

Klientų asmens duomenys ir kitos 

duomenų kategorijos, nepatenkančios į 

aukščiau aptartąsias 
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2018 m. rugpjūčio 21 d. direktoriaus  

įsakymo Nr. V-40 

2 priedas  

 

DARBUOTOJAI / STRUKTŪRINIAI PADALINIAI*, KURIEMS SUTEIKIAMA TEISĖ 

DIRBTI SU ATSKIRŲ KATEGORIJŲ ASMENS DUOMENIMIS 

Eil. 

nr. 

Darbuotojo vardas, pavardė, pareigos / 

Struktūrinis padalinys 
Suteikiamos teisės 

Darbuotojų ir kandidatų į darbuotojus asmens duomenys 

1. 
Zofija Cvilikienė, sekretorius-personalo 

vadybininkas 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

2. 
Romas Mardosas, inžinierius darbuotojų 

saugai ir sveikatai 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

Vietos nustatymo įrenginių fiksuojami duomenys 

1. 
Saulius Montrimas, šilumos tinklų tarnybos 

viršininkas 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

2.  
Rimantas Vitkauskas, direktoriaus 

pavaduotojas energetikai 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

Pokalbių įrašų duomenys 

1. 
Zofija Cvilikienė, sekretorius-personalo 

vadybininkas 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

2. 
Rimantas Vitkauskas, direktoriaus 

pavaduotojas energetikai 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

Vaizdo įrašų duomenys 

1. 
Saulius Budrikas, technikas programuotojas- 

sandėlininkas 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

   

Interneto svetainės lankytojų duomenys 

1. 
Saulius Budrikas, technikas programuotojas- 

sandėlininkas 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 
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Klientų asmens duomenys ir kitos duomenų kategorijos, nepatenkančios į aukščiau aptartąsias 

1. Šilumos apskaitos tarnyba 
Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

2.  
Edvinas Gerulskis, teisininkas-viešųjų 

pirkimų specialistas 

Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

3. Valentina Drumstienė, vyr. buhalterė 
Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

4. Nijolė Čebelienė, buhalterė 
Prieigos prie atitinkamų asmens duomenų bei jų 

tvarkymo 

   

 

* - tais atvejais, kai šiame priede pažymėta, jog atitinkamos teisės suteikiamos struktūriniam padaliniui, 

yra laikoma, jog visiems to struktūrinio padalinio darbuotojams suteikiamos teisės dirbti su nurodytais 

asmens duomenimis.  


