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VILNIAUS ,,ZILVINELIO" LOPSELIO-DARZELIO
INFORMACINIT) IR KOMUNIKACINH) TECHNOLOGIJV NAUDOJIMO BEi
DARBUOTOJV STEBESENOS IR KONTROLES DARBO VIETOJE TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NU OSTATOS
Informacini4 ir komunikacini4 technologij4 naudojimo bei darbuotoj4 stebesenos ir kontroles
darbo vietoje tvarka (toliau - Tvarka) nustato informacini4 ir komunikacini4 technologij4 naudojimo
darbo vietoje darbo metu taisykles, taip pat darbuotoj4 stebesenos ir kontroles darbo vietoje taisykles bei
mast<}.

II SKYRIUS
INFORMACINIT) IR KOMUNIKACINIT) TECHNOLOGIJV NAUDOJIMAS
I.
Jstaiga atsizvelgdama i darbovieteje einamas pareigas savo nuoziiira darbuotojams suteikia
darbo priemones (kompiuterj, prieig<} prie intemeto, elektronini past<} ir kit<} informacini4 technologij4 ir
telekomunikacij4 jrang<}).
2.
Suteiktos darbo priemones priklauso Jstaigai ir yra skirtos darbo funkcijoms vykdyti, jeigu
individualiai su darbuotoju nesutarta kitaip.
3.
Darbuotojams, kurie naudojasi Jstaigos suteiktu elektroniniu pastu, intemeto prieiga ir kita
informacini4 technologij4 ir telekomunikacij4 jranga, grieztai draudziama:
3.1
skelbti Jstaigos konfidenciali<} informacij<} (vidinius jstaigos dokumentus ir pan.) intemete,
jei tai nera susijy su darbini4 funkcij4 vykdymu;
3.2
naudoti elektroninj past<} ir intemeto prieig<} asmeniniams, komerciniams tikslams,
Lietuvos Respublikos jstatymais draudziama veikla, smeiziancio, jzeidziancio, grasinamojo pobiidz io ar
visuomenes doroves ir morales principams priestaraujanciai informacijai, kompiuteri4 virusams,
masinei piktybiskai informacijai (spam) si4sti ar kitiems tikslams, kurie gali pazeisti Jstaigos ar ki14
asmen4 teisetus interesus;
3.3
parsisi4sti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusi<} grafiny, garso ar vaizdo medziag<},
zaidimus ir programiny jrang<}, si4sti duomenis, kurie yra uzkresti virusais, turi jvairius kitus
programinius kodus, bylas, galincias sutrikdyti kompiuterini4 ar telekomunikacini4 jrengini4 bei
programines jrangos funkcionavim<} ir saugum<};
3.4
savarankiskai keisti, taisyti informacini4 technologij4 ir telekomunikacij4 techniny ir
programiny jrang<};
3.5
perduoti Jstaigai priklausanci<} informacini4 technologij4 ir telekomunikacij4 techniny ir
programiny jrang<} tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nera susijys su darbini4 funkcij 4 vykdymu
ar gali bet kokiu biidu pakenkti Jstaigos interesams;

3.6

diegti, saugoti, naudoti, kopijuoti ar platinti bet koki<J neautorizuot<J, neteiset<!, autorines

teises pazeidzianci<! ar asmeniner programiner/kompiuteriner irang<J;
3.7
naudoti irang<J neteisetai prieigai prie duomen4 ar sistem4, sistem4 saugumo tikrinimui,
skenavimui, kompiuterinio tinklo srauto duomen4 stebejimui;
3.8
atlikti kitus su darbo funkcij4 vykdymu nesusijusius ar teises aktams priestaraujancius
veiksmus.
4.

Jstaigos darbuotojams naudojant elektroninio pasto ir interneto resursus asmeniniams

tikslais, Jstaiga neuztikrina darbuotoj4 asmenines informacijos konfidencialumo.
5.
Kiekvienam fstaigos darbuotojui suteikiamas unikalus prisijungimo prie fstaigos tinklo
resurs4 vardas ir slaptazodis. Darbuotojas privalo saugoti suteikt<J slaptazodi ir neatskleisti jo tretiesiems
asmenims.

III SKYRIUS
STEBESENA IR KONTROLE DARBO VIETOJE
6. Jstaiga organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu budu vykdomo keitimosi profesine tr
tam tikrais atvejais asmenine ar kitokia informacija darbe proces4 stebesen<J.
7. Organizuodama stebesen<J fstaiga visais atvejais laikosi proporcingumo ir kit4 siame skyriuje
nurod)'t4 princip4 ir stebesenos priemones taiko tik tais atvejais, kai iskelt4 tiksl4 kitomis, maziau
darbuotoj4 privatum<J ribojanciomis priemonemis nejmanoma pasiekti.
8. Stebesenos ir kontroles darbo vietoje tikslai:
8. I Apsaugoti konfidencialius fstaigos duomenis nuo atskleidimo tretiesiems asmenims;
8.2
Apsaugoti Jstaigos klient4 ir darbuotoj4 asmens duomenis nuo neteiseto perdav imo
tretiesiems asmenims;
8.3 Apsaugoti fstaigos informacines sistemas nuo isilauzim4 ir duomen4 vagysci4, virus4,
pavojing4 interneto puslapi4, kenkejisk4 program4.
8.3
Apsaugoti fstaigos tur!<J ir uztikrinti asmen4 saugum<J Jstaigos patalpose ar teritorijoje;
8.4
Apsaugoti fstaigos turtinius interesus ir uztikrinti darbo pareig4 laikym<Jsi.
9.
fstaigoje, siekiant siame skyriuje nurodyt4 tiksl4, yra naudojamos specialios programos,
kuriomis yra automatiniu biidu issaugoma informacija apie darbuotoj4 interneto narsymo istorij<!, kuri
yra saugoma vien<J menesj. Saugomi duomenys apie darbuotoj4 narsymo istorij<J nera nuolatos stebimi,
j4 perziurejimas vykdomas tik tada, kai kyla pagrjstas itarimas del teises akt4 ar darbo pareig4
pazeidimo, ir perziiirima tik su galimu pazeidimu susijer duomenys. Duomen4 perziiirejimo
proceduroje visais atvejais dalyvauja ir pats darbuotojas, kurio duomenys yra perziurimi.
10.
Sia Tvarka darbuotojai is anksto informuojami, kad fstaiga gali patikrinti jiems
priskirtuose kompiuteriuose jdiegt4 komunikacijos program4 (pvz. Skype) turini ar kitokj elektroninj
susirasinejim<J tiek, kiek tai yra biitina sioje Tvarkoje numatytiems tikslams pasiekti, laikantis Tvarkos 8
p. nurod)'t4 princip4.
11.
Jstaiga pasilieka teiser be atskiro darbuotojo jspejimo riboti prieig<J prie atski~ interneto
svetaini4 ar programines irangos. Nepakankant minet4 priemoni4, fstaiga gali tikrinti, kaip darbuotojas
laikosi elektroninio pasto ir interneto resurs4 naudoj imo reikalavim4 sioje Tvarkoje nurodytais tikslais
tiriant incidentus, atiduoti darbuotoj4 naudojam<J irang<J tirti tretiesiems asmenims, kurie teises akt~
nustatyta tvarka turi teiser tokius duomenis gauti.
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12.
Jstaiga apie tai is anksto informavusi darbuotojus gali irengti vaizdo stebejimo irenginius
Jstaigos patalpose ar teritorijoje siekiant sios Tvarkos III skyriaus 2.4 ir 2.5 punktuose numatyt4 tiksl4
ir laikantis Tvarkos III skyriaus 8 p. nurodyt4 princip4.
13.
Esant poreikiui, is anksto informavusi darbuotojus, siekiant sios Tvarkos m skyriaus 2.4 ir
2.5 punktuose numatyt4 tiksl4 ir laikantis Tvarkos III skyriaus 8 p. nurodyt4 princip4 Jstaiga gali taikyti
ir kitokias darbuotoj4 stebesenos ir kontroles priemones (pvz. garso irasymo, transporto priemones
vietos nustatymo ir kt.).

14.
Siekdama siame skyriuje nurodyt4 tiksl4, Jstaiga vadovaujasi siais principais:
14. 1 Butinumas -Jstaiga, pries taikydama sioje Tvarkoje nurodytas darbuotoj4 kontroles forma,
isitikina, kad naudojama kontroles forma yra neisvengiamai butina nustatytiems tikslams pasiekti.
14.2
Tikslingumas - duomenys renkami nustatytam, aiskiam ir konkreciam tikslui ir nera toliau
tvarkomi budu, neatitinkanciu sioje Tvarkoje nurodyt4 tiksl4.
14.3 Skaidrumas - Jstaigoje neleidziamas joks pasleptas vaizdo, elektroninio pasto, naudojimosi
internetu ar programomis stebejimas, isskyrus atvejus, kuriems esant toks stebejimas leidziamas pagal
istatymus arba kai pagal jstatymus leidziami tokie Jstaigos veiksmai, siekiant nustatyti pazeidimus darbo
vietoje.
14.4
Proporcingumas - asmens duomenys, kurie gaunami vykdant siame skyriuje nurodyt~
kontroler, yra susijer ir ne pertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu.
14.5 Tikslumas ir duomen4 issaugojimas - bet kokie duomenys, susijer su darbuotojo kontrole,
yra tiksliis, jei reikia nuolat atnaujinami ir teisetai saugomi ne ilgiau nei tai butina.
14.6 Saugumas - Jstaigoje yra jdiegtos atitinkamos technines ir organizacines priemones
siekiant uztikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duomenys but4 saugus ir apsaugoti nuo isorinio
kisimosi.
IVSKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Si Tvarka perziurima ir atnaujinama ne reciau kaip kart~ per metus arba pasikeitus teises
aktams, kurie reglamentuoja sios srities teisinius santykius.
16. Si Tvarka yra privaloma visiems Jstaigos darbuotojams. Darbuotojai su sia tvarka bei jos
pakeitimais yra supazindinami pasirasytinai arba elektroninemis priemonemis ir isipareigoja jos laikytis.
Sios Tvarkos pazeidimai gali buti laikomi darbo pareig4 pazeidimais, uz kuriuos gali buti taikoma
atsakomybe, numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
17. Apie si~ Tvark~ yra informuota darbo taryba ir del sios Tvarkos priemimo su ja
pasikonsultuota.

