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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRO „VIJA“ 

NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO, DUOMENŲ 

TIKSLUMO, PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO, ORUMO IR FIZINĖS NELIEČIAMYBĖS 

UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Socialinės globos centro „Vija“ (toliau – Globos namai) neskelbtinos informacijos 

konfidencialumo, duomenų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės 

užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja neskelbtinos informacijos konfidencialumo 

sampratą, neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, paslaugų gavėjų privatumo, orumo 

ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo ir įgyvendinimo tvarką. 

2. Aprašo reikalavimai privalomi visiems Globos namų darbuotojams. 

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens domenų teisinės apsaugos 

įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, 

Jungtinių Tautų neįgaliųjų konvencija ir jos Fakultatyviu protokolu, kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais duomenų konfidencialumą, teisę į asmens privatumą, orumą, fizinę neliečiamybę. 

 

II. NESKELBTINOS INFORMACIJOS SAMPRATA 

 

4. Globos namuose neskelbtina informacija laikoma: 

4.1. paslaugų gavėjų, paslaugų gavėjų artimųjų ir (ar) jų globėjų, rūpintojų asmens duomenys  

(informacija apie sveikatą, lytinę orientaciją, išpažįstamą religiją, vardas, pavardė, asmens kodas, socialinio 

draudimo numeriai, asmeniniai telefonų numeriai, nuotraukos, vaizdo ir garso duomenys, namų adresai, 

asmeninis el. paštas, tautybė, banko sąskaitos numeriai, slaptažodžiai ir kita informacija kuriai Globos 

namuose taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai); 

4.2. paslaugų gavėjų asmens ir sveikatos duomenys (sveikatos būklė, diagnozė, gydymas);  

4.3. darbuotojų pareiginės algos dydis (išskyrus pastoviąją dalį), įspėjimai dėl darbo taisyklių 

pažeidimo, asmens kodai, sveikatos duomenys, namų adresai, asmeninis el. paštas bei telefono numeris, 

tautybė, banko sąskaitos numeriai, slaptažodžiai ir kita asmeninė darbuotojų informacija, kuri darbuotojo 

nurodoma kaip konfidenciali; 

4.4. bet kokia informacija apie Globos namų turto apsaugą, informacija apie teritorijos, patalpų, 

kompiuterinės technikos, serverio, vidinio tinklo apsaugos sistemas, prisijungimų prie kompiuterių, 

serverių, vidinio tinklo, el. pašto ir banko kodai bei slaptažodžiai ir kita; 

4.5. Globos namų dokumentų turinys ir patys dokumentai; 

4.6. bet kokia informacija apie įstaigos veiklą, įstaigos vidaus dokumentus, išskyrus tą 

informaciją, kuri yra viešai skelbiama bei tokio pobūdžio informacija, kuri gali būti viešinama 

vadovaujantis Globos namų vidaus dokumentais ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

4.7. bet kokia informacija, kuri darbuotojui buvo atvirai pateikta arba atskleista nurodant, kad 

tokia informacija turi būti laikoma konfidencialia; 

4.8. neskelbtina informacija gali būti žodinė, t. y. egzistuojanti žmogaus atmintyje ir 

neišsaugota materialia forma. 
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III. NESKELBTINOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMO UŽTIKRINIMAS 

 

5. Vadovaujantis Asmens duomenų tvarkos aprašu darbuotojai, paslaugų gavėjai ir (ar) 

paslaugų gavėjų artimieji informuojami apie asmens duomenų tvarkymą Globos namuose. 

6. Tvarkyti konkrečių paslaugų gavėjų, darbuotojų duomenis turi teisę tik Globos namų 

direktoriaus įsakymu patvirtinti darbuotojai vykdantys atitinkamas darbo funkcijas. 

7. Neskelbtinos informacijos konfidencialumo užtikrinimo priemonės: 

7.1. visi darbuotojai, studentai, savanoriai prieš pradėdami atlikti savo pareigas pasirašo 

įsipareigojimą saugoti asmens duomenis, kuriuo remiantis jie negali neskelbtinos informacijos atskleisti 

tretiesiems asmenims, išskyrus, kai gresia pavojus paslaugų gavėjų sveikatai, gyvybei arba įstatymų 

numatytais atvejais; 

7.2. prieiga prie neskelbtinos informacijos suteikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji 

reikalinga darbo funkcijoms vykdyti bei sklandžiam paslaugų teikimui užtikrinti; 

7.3. rašytinė, elektroninė ar kitokia vizuali neskelbtina informacija laikoma nepasiekiama ir 

nematoma tretiesiems asmenims (darbuotojų, paslaugų gavėjų asmens bylos laikomos uždarose spintose, 

ant rašomų stalų negali būti palikti atversti ar laisvai pasiekiami dokumentai, pasitraukus darbuotojui nuo 

kompiuterio ar į patalpą įėjus tretiesiems asmenims, kompiuterio langas su neskelbtina informacija turi būti 

uždaromas ir pan.);  

7.4. neskelbtina informacija yra konfidenciali tiek paslaugų teikimo laikotarpiu, tiek asmeniui 

mirus ar nutraukus jam paslaugų teikimą.  

8. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir jų įgyvendinimo tvarka apibrėžta Globos namų 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse su kuriomis visi darbuotojai supažindinami įstaigos elektroninėje 

dokumentų ir darbo saugos valdymo sistemoje. 

 

IV. ĮRAŠŲ TIKSLUMO UŽTIKRINIMAS 

 

9. Tvarkant paslaugų gavėjų ir darbuotojų duomenis laikomasi šių tvarkymo reikalavimų: 

9.1. duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia, nuolat atnaujinami, netikslūs ar neaiškūs duomenys 

turi būti sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas; 

9.2. už duomenų atnaujinimą ir pateikimą yra atsakingi duomenų valdymo funkcijas vykdantys 

darbuotojai. 

10. Įrašų tikslumo užtikrinimo taisyklės ir jų įgyvendinimo tvarka apibrėžta Globos namų 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse su kuriomis visi darbuotojai supažindinami įstaigos elektroninėje 

dokumentų ir darbo saugos valdymo sistemoje. 

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO, ORUMO IR FIZINĖS 

NELIEČIAMYBĖS UŽTIKRINIMAS 

 

11.  Paslaugų gavėjai turi teisę: 

11.1. sužinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą; 

11.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; 

11.3. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, 

savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų; 

11.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; 

12. Paslaugų gavėjų privatumas: 

12.1. paslaugų gavėjui turi būti sudarytos sąlygos į privatų gyvenimą, į kambarį įeinama tik 

pasibeldus; 

12.2. paslaugų gavėjams sudaroma galimybė užsirakinti savo asmenines gyvenamąsias 

patalpas (jeigu, įvertinus jų savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jų ar kitų asmenų saugumui). 
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12.3. paslaugų gavėjams sudaroma galimybė saugiai laikyti asmeninius daiktus, užsirakinti 

savo spintą ar spintelę (jeigu, įvertinus jų savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jų ar kitų asmenų 

saugumui). 

12.4. procedūrų atlikimo metu, bei priklausomai nuo sveikatos būklės užtikrinamas širmų 

naudojimas; 

12.5. siekiant palaikyti ir stiprinti asmens savarankiškumą, užtikrinant jo privatumą, paslaugų 

gavėjui užtikrinama, kad higienos patalpos (tualetai, prausimosi, maudymosi patalpos) yra lengvai ir greitai 

pasiekiamos, patogios naudotis, kur reikia pritaikytos specialiesiems poreikiams, aprūpintos reikalinga 

įranga bei būtinomis asmens higienos priemonėmis, juose įrengti vidiniai užraktai, kurie  leidžia, prireikus, 

darbuotojams patekti į patalpą;  

12.6. paslaugų gavėjai maudosi arba yra maudomi po vieną; 

12.7. higienos procedūros (sauskelnių keitimas arba apiprausimas) yra atliekamos higienos 

patalpose arba naudojamos širmos;  

12.8. privatūs pokalbiai su paslaugų gavėjais ar jų tėvais (globėjais) vyksta be pašalinių 

asmenų, atskirose patalpose;  

12.9. netoleruojamas paslaugų gavėjo garbę ir orumą žeminančios informacijos skleidimas;  

12.10. informacija apie paslaugų gavėją gali būti renkama ir perduodama tik atliekant darbo 

funkcijas ir užtikrinant paslaugų teikimą, ir tik pagal įstatymą.  

13.  Paslaugų gavėjų fizinį neliečiamumą sudaro: 

13.1. asmens žeminimo, įžeidinėjimo, nepagarbaus su juo elgesio, tyčiojimosi iš jo 

netoleravimas ir reagavimas į tokį elgesį; 

13.2. draudimas bet kokiu būdu sukelti fizinį skausmą ar fizines kančias, riboti laisvę; 

 

VI. PROCEDŪROS PAŽEIDUS KONFIDENCIALUMĄ 

 

14.  REAGAVIMAS – asmuo sustabdomas nuo tolimesnio Konfidencialumo pažeidimo. 

15.  INFORMAVIMAS – pranešama Globos namų direktoriui apie bet kokį įtartiną darbuotojų 

ar trečiųjų asmenų elgesį ar situaciją, kai yra galima grėsmė dėl konfidencialumo  reikalavimų pažeidimo, 

neskelbtinos informacijos atskleidimo, saugumo. 

16.  SPRENDIMAS – Globos namų direktorius skiria atsakingą asmenį arba komisiją, kuri 

ištiria atvejį, reikalui esant informuoja atsakingas institucijas, nukentėjusį asmenį ir teikia išvadas ar 

siūlymus dėl atitinkamų drausminių priemonių taikymo. Galutinį sprendimą dėl drausminių priemonių 

taikymo priima Globos namų direktorius.  

17.  PREVENCIJA – Globos namų padalinių vadovai rūpinasi, kad žinios apie žmogaus teisę į 

privatumą būtų periodiškai teikiamos darbuotojams ir paslaugų gavėjams.  

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18.  Darbuotojai su Aprašu supažindinami pasirašytinai. Priėmus naują darbuotoją, jis su 

Aprašu privalo būti supažindintas pirmąją jo darbo dieną.  

19.  Asmenys pažeidę neskleistinos informacijos konfidencialumą, paslaugų gavėjų privatumą 

ir Aprašo reikalavimus, už nuketėjusiam asmeniui ar Globos namams, tretiems asmenims padarytą žalą 

atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

20.  Darbo santykių nutraukimas arba paslaugų sutarties nutraukimas neatleidžia asmens nuo 

atsakomybės už konfidencialios informacijos atskleidimą.  

 

____________________ 
 


