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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Moletq r. k0no kultiiros ir sporto centro informacijos apie paZeidimus pagal Lietuvos
Respublikos prane5ejq apsaugos istatym4 teikimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato
informacijos apie Moletq r. kflno kulttros ir sporto centre (toliau - Sporlo centras) galb[t
rengiam4, darom4 ar padarytq nusikalstam4 veik4, administracinius nusiZengimus, tarnybinius
nusiZengimus ar darbo pareigtqpaZeidimus, taip pat Siurk5dius privalomq profesines etikos normrl
paZeidimus, meginimus nuslepti minet4 paLeidimq ar kitus gresmg vie5ajam interesui keliandius
arba ji paleidZiandius teises paZeidimus, apie kuriuos informacij4 apie paZeidim4 pateikiantis
asmuo suZinojo iS savo turimq ar turetq darbo ar sutartiniq (konsultavimo, praktikos,
savanoriSkos veiklos ir pan.) santykiq su Sporto centru arba idarbinimo ar kitq iki sutartiniq
santykiq metu, taip pat informacij4 apie paleidim4 pateikiandio savaranki5kai dirbandio asmens
status4 turindio asmens, ar asmens, priklausandio imones administraciniam, valdymo ar
prieZiiiros organui (iskaitant vykdomqjq galiq neturindius narius, taip pat savanorius),
informacijos apie paZeidimus priemimo Sporto centro vidiniu informacijos apie paZeidimus
teikimo kanalu (toliau - vidinis kanalas), jo vertinimo, sprendimq priemimo ir asmenq,
pateikusiq informacij4 apie paLeidimus, konfidencialumo uztikrinimo tvark4.

2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali bfti
teikiama informacija apie paLeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos

istatyme (toliau - Prane5ejq apsaugos istatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybd,s 2022 m.
vasario 14 d. nutarimu Nr. 729 ,,Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d.
nuiarimoNi. 1133 ,,Del Lietuvos Respublikos pranesejq apsaugos igyvendinimoi pateikimo"
patvirtintame Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo irjq funkcionavimo
uZtikrinimo tvarkos apra5e ir Siame ApraSe.

3. Apra5e vartojamos s4vokos :

3.1. kompetentingas subjektas - Sporto centre paskirtas uZ korupcijai atsparios
aplinkgs kQfimq atsakingas asmuo, kuris administruoja vidini informacijos apie paZeidimus
teikimo kanalq, nagrineja juo gaut4 informacij4 apie paleidimus, uZtikrina asmens, pateikusio
informacij4 apie paZeidimus, konfidencialum4;

3.2.pal,eidimas - Sporto centre galbtt rengiama, daroma ar padaryla nusikalstama
veika, administracinis nusiZengimas, tarnybinis nusiZengimas ar darbo pareigq paZeidimas, taip
pat Siurk5tus privalomq profesines etikos normr+ paZeidimas, meginimas nuslepti minet4
paZeidimq ar kitas gresmg vie5ajam interesui keliantis arba ji paLeidLiantis teises paZeidimas,
apie kuriuos informacij E apie paLeidimqpateikiantis asmuo suZino i5 savo turimq ar turetq darbo
ar sutartiniq (konsultavimo, praktikos, savanori5kos veiklos ir pan.) santykiq su Sia istaiga arba

idarbinimo ar kitq iki sutartiniq santykiq metu;
3.3. informacij4 apie paieidim4 teikiantis asmuo - fizinis asmuo, pateikiantis

informacij4 apie paleidimq Sporto centre, apie kuri suZinojo i5 savo turimg ar turetq darbo ar
sutartiniq (konsultavimo, praktikos, savanori5kos veiklos ir pan.) santykiq su Sporto centru arba

idarbinimo ar kitq iki sutartiniq santykiq metu, taip pat informacij4 apie paZeidim4 pateikiantis



savaranki5kai dirbandio asmens status4 turintis asmuo, iskaitant savanorius , arbabet kuris fizinis
asmuo, dirbantis priZifirint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekejams;

3.4. prane3djas - Prane5ejq apsaugos istatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytas asmuo,
kuri kompetentinga institucij a pripaZista prane5eju;

3.5. vidinis informacijos apie paZeidimus teikimo kanalas - Sporto centre nustatyta
tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie paZeidimus teikimo, tyrimo ir asmens informavimo
procediira;

3.6. kitos Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Prane5ejq
apsaugos istatyme ir kituose prane5ejq apsaug? reglamentuojandiuose teises aktuose.

II SKYRIUS
KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

4. Kompetentingas subjektas, igyvendindamas Apra5o reikalavimus, atlieka Sias

funkcijas:
4.1. administruoja vidini kanalq;
4.2. analintoja ir vertina vidiniu kanalu gaut4 informacij4;
4.3.ultil<rina vidiniu kanalu informacij4 apie paileidim4 pateikusio asmens ir gautos

informacij o s konfidenci alum4;' " '- -4:4: bendradarbiauja su Sporto centro darbuotojais, kompetentingomis institucijomis,
Savivaldybes istaigomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikaling4 informacijq;

4.5. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautq prane5imq skaidiq ir
jq nagrinejimo rezultatus;

4.6.uZtil<rina, kad Sporto centro vidiniu kanalu pateikta informacija apie paleidimq
butq kauplama fu laikoma patvarioje ir prireikus atkuriamoje laikmenoje, kurioje galima rasti
reikiam4 informacijq, susijusi4 su paZeidimu. Laikmenoje, taip pat, saugomi per informacij4 apie
paileidimq teikiandio asmens ir kompetentingo subjekto susitikimus ira5yti pokalbiai, jei tokie
ira5ai daromi, pokalbiq protokolai ir kita informacija, susijusi su paZeidimu, apie kuriprane5ta;

4.7. atlieka kitas PraneSejq apsaugos istatyme ar kituose pranesejq apsaugq
re glamentuoj andiuo se tei ses aktuo se nustatytas funkcij as.

5. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisg :

5.1. gauti reikaling4 informacij4 ir duomenis i5 jam nepavaldliq darbuotojq;
5.2. tirdamas vidiniu kanalu gaut4 informacijq apie paileidim4, priimti su tyrimo

atlikimu susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Sporto centro darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis.

6. Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paleidim4 ir su tuo
susijg duomenys bfitq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys
informacij 4 apie paieidimq nagrinej antys asmenys.

7. Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paileidim4 ir su tuo
susijg duomenys biitq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys
informacij 4 apie paZeidim4 nagrinej antys asmenys.

8. Kompetentingam subjektui negali briti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti
jam ApraSe priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS
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9. Sporto centre apie paLeidim4 vidiniu kanalu prane5ti gali bet kuris fizinis asmuo,

kuri su Sporto centru sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (konsultavimo, praktikos,
savanori5kos veiklos ir pan.) arba idarbinimo ar kiti iki sutartiniai santykiai, taip pat savaranki5kai
dirbandio asmens status4 turintis asmuo, ar asmuo, priklausantis imones administraciniam,
valdymo ar prieZitros organui (iskaitant vykdomqjq galiq neturindius narius, taip pat savanorius),
arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis priZilrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar)
tiekejams.

10. Informacija apie paZeidimus vidiniu kanalu teikiama siekiant apsaugoti vieSqii
interes4. Informacijos pateikimas siekiant apginti i5skirtinai asmeninius interesus nelaikomas
praneSimu.

1 1. Informacijq apie paLeidimq teikiantis asmuo pateikia uZpildydamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybds 2022 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. 129 ,,Del Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarimo Nr. 1133,,DeI Lietuvos Respublikos prane5ejq
apsaugos igyvendinimo" pateikimo" patvirtinto Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo
kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo uztikrinimo tvarkos apraSo priede pateiktq Prane5imo apie
paZeidimus fottt q (Apra5o 1 priedas) arba laisvos formos pranesimu, kuriame turi nurodyti:

11.1. savo vard4, pavardg, asmens kod4 arba gimimo dat4, jeigu asmens kodo neturi,
darbovietg, kontaktinius duomenis (gyvenamqSq fu (ar) korespondencijos gavimo vietq arba
elektroninio pa5to adres4, telefono numeri ar kitus duomenis ry5iui palaikyti);

11.2. duomenis apie paleidimq (kas, kada, kokiu bfidu ir koki paZeidim4 rengiasi daryti,
daro ar padare ir pan.);

11.3. suZinojimo apie paleidimq datq ir aplinkybes;
i t.+. iei imanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informacij4, atskle idhiandiqtgalimo

paZeidimo poZymius;
1 1.5. ar apie paleidim4 jau yra kam nors prane5gs ir, jei prane5e, kam buvo pranesta, ar

buvo gautas atsakymas;
11.6. kad yra susipaZings su teisinemis pasekmemis uZ melagingos informacijos teikim4;

.. .11,.7. kad prane5imas teikiamas vadovaujantis Pranesejq apsaugos istatymu.
12. Informacijq apie paleidimq teikiantis asmuo Sporto centrui pranesim4 gali pateikti

vidiniu kanalu vienu i5 Siq b[dq:
12.1. elektroniniu pa5tu pranesk.scmoletai@gmail.com, atsiqsdamas uZpildyt4

Prane5imo apiepaleidim4 form4 arba laisvos formos prane5imq, kuriame turi bDti pateikta Apra5o
11 punkte nurodyta informacija;

, -12.2. pa5tu Moletq r. kiino kultiiros ir sporto centrui, adresu:.{Zuolq g. 10, Moletai,
atsiqsdamas uZpildy4 Prane5imo apie paleidim4 form4 arba laisvos formos prane5imq, kuriame
turi bfiti pateikta Apra5o 11 punkte nurodyta informacija. Siundiant pranesim4 pa5tu, po adresato
pavadinimu turi bflti nurodoma Lyma,,KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENISKAI";

12.3. i:odZiu, tiesiogiai atvykgs i Sporto centrq pas kompetenting4 subjekt4. Siuo atveju
kompetentingas subjektas, gavgs informacij4 apie paZeidimq pateikiandio asmens sutikimq, turi
teisg uZfiksuoti susitikim? - daryti pokalbio ira54 ir ji i5saugoti patvarioje laikmenoje, kurioje
galima rasti ie5kom4 informacijq, arba uZpildyti Prane5imo apie paZeidim4 form4 su priera5u

,,UZpildyta pagal pareiSkejo ZodZius".
13. Informacijq apie pai:eidimq pateikiantis asmuo del paZeidimo gali su prane5imu

tiesiogiai kreiptis i kompetenting4 institucrjq - Lietuvos Respublikos prokuratiir4, kai yra bent
viena i5 Siq aplinkybiq:
"'r':1':rr " i3:'f :'paZeidimas turi esmines reikSmes viesajam interesui;

13.2. biitina kuo skubiau uZkirsti keliqpaleidimui ar ji nutraukti, nes gali atsirasti didele
Lala;

13.3. vadovaujantys su Sporto centru darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys

:'*: ::]:t:da1o 
ar Yra PadarE PaZeidimq;
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13.4. informacija apie paLeidimq buvo pateikta per Sporto centro vidini kanalq, tadiau
atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmq reaguojant ipateikt4 informacij4, arba
priemones, kuriq buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

13.5, yra pagrindas manyti, kad asmens, pateikusio prane5im4 Sporto centro vidiniu
kanalu, konfidencialumas gali bfiti neuZtikrintas arba bus siekiamapaleidim4, apie kuriprane5ta,
nuslepti.

13.6. informacijq apie paLeidimq pateikiantis asmuo negali pasinaudoti Sporto centro
vidiniu kanalu, nes jo su Sporto centru nesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.

rNFoRMACrro s AprE r^#iffiftT*EMrMAs rR RE GrsrRAvrMAS

14. Vidini informacijos apie paZeidimus teikimo kanal4 administruojantis
kompetentingas subjektas gautus praneSimus, kurie atitinka Sio Apra5o nustatytus reikalavimus,
nedelsiant, bet ne veliau kaip kit4 darbo dien4, uZregistruoja Sporto centro dokumentq registre. Jei
praneSimas pateikiamas ne darbo valandomis ar ne darbo dienomis, pranesimas apie paZeidim4
registruojamas kit4 darbo dien4.

15. Jei informacija apie paleidimq, atitinkanti PraneSejq apsaugos istatymo
reikalavimus, buvo gauta kitais nei Apra5o 12 punkte nustatytais btidais, ji neregistruojama ir
nedelsian! rie veliau kaip kit4 darbo dien4 nuo jos gavimo dienos, laikantis konfidencialumo,
perduodama arba persiundiama kompetentingam subjektui. Gavus kompetentingo subjekto
patvirtinim4 apie jam persiqstos / perduotos informacijos gavim4, turi bDti nedelsiant i5trinta.

16. Ui:registravus gautq praneSim4 apie paZeidim4 dokumentq registre, jam suteikiama
registracijos data ir numeris. Siekiant uZtikrinti asmens, pateikusio informacij4 apie paleidim4, ir
su juo susijusiq duomenq konfidencialum4, prane5imas ir jo duomenys neskenuojami.

17. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie paleidimq, jq
pateikusiam asmeniui pageidaujant, nedelsdamas ra5tu informuoja 5i asmeni apie tokios
informacij o s gavimo fakt4.

18. Jeigu uZregistravus asmens pra5ym4, parei5kim4 ar skund4 veliau paai5keja, kad
jame pateikta informacija patenka i Pranesejq apsaugos istatymo reguliavimo sriti, apie tai
nedelsiant" iuformuojamas kompetentingas subjektas ir informacija jam persiundiama Apra5o
nustatyta tvarka. Informacija, uZregistruota kaip asmens pra5ymas, parei5kimas ar skundas, jQ
persiuntus kompetentingam subjektui Apra5o nustatyta tvarka, registre turi biiti i5trinta nedelsiant.

V SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS

19. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavQs praneSim4, nedelsdamas, bet ne
veliau kaip kit4 darbo dienq nuo praneSimo gavimo dienos, ivertina asmens pateiktos informacijos
apie paZeidim4 atitikti PraneSejq apsaugos istatymo ir Apra5o 9-12 punktuose nustatytiems
reikalavimams.

20. Nustadius, kad gauta informacija apie paleidimqleidi:ia pagristai manyti, kad yra
rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas
paZeidimas, kompetentingas subjektas ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo informacijos apie
paLeidimqgavimo dienos persiundia ga\tqinformacij4 apie galimus paZeidimus toki4 informacijq

igaliotai tirti institucijai be asmens, pateikusio informacij4 apie paieidim4, sutikimo ir apie tu
prane5a informacij E apie p aleidim4 pateikusiam asmeniui.

21. Kompetentingas subjektas ne veliau kaip per 10 darbo dienq nuo informacijos apie
pirZeidirne g"dvimo patvirtinimo raStu informuoja tokiq informaoijq pateikusi asmeni apie priimtq
sprendim4 del informacijos nagrinejimo / nenagrinejimo. Sprendimas nenagrineti informacijos
apie paieidim4 turi btti motyvuotas.



4

22. Kompetentingas subjektas, baiggs nagrineti informacij4 apie paZeidim4, ne veliau
kaip per 2 dwbo dienas ra5tu informuoja, informacijq apie pai-eidimq, pateikusi asmeni apie
priimt4 sprendim4, jo pateiktos informacijos nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq buvo imtasi
ar planuojama imtis, nurodo priimto sprendimo apskundimo tvark4. Nustadius paZeidimo
padarymo faktq, kompetentingas subjektas informuoja, informacij4 apie paleidim4, pateikusi
asmeni apie paZeidim4 padariusiems asmenims taikyt4 atsakomybg. Si informacija teikiama tik
tokia apimtimi, kiek tai neprie5taruuja kitiems teises aktams, reglamentuojantiems duomenq ir
informacijos apsaug4.

23. Kompetentingas subjektas netiria prane5imq ir apie tai praneSa prane5im4
pateikusiam asmeniui, j eigu :

23.t. prane5imas grindZiamas akivaizdZiai tikroves neatitinkandia informacija;
23.2. asmuo i kompetenting4 subjekt4 kreipiasi pakartotinai del tg padiq aplinkybiq, kai

prie5 tai pateikta informacija apie paZeidim4 nustatyta tvarka buvo i5nagrineta ir del jos priimtas
sprendimas.

VI SKYRIUS
KONFIDENCIALUMO APSAUGA

: , , 24,..Nagrinejant pagal ApraS4 gautq informacij4 apie paLeidimq, privalo bfiti uZtikrintas
informacij4 apie paleidim4 pateikusio asmens ar pranesejo konfidencialumas.

25. Sporto centro darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieig4 prie asmens,
prane5usio apie paleidimq, pateiktq duomenq arba gali suZinoti 5io asmens duomenis, yra
supaZindinami su atsakomybe uZ Pranesejq apsaugos lstatyme ir (ar) kituose teises aktuose
nustatytq praneSejq apsaugos reikalavimq paleidim1, privalo pasiraSyti konfidencialumo
pasiZadejirn4,(Apra5o 2 priedas) ir isipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenq
trediosioms Salims.

26. Konfidencialumas uZtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie paZeidim4
tyrimo rezultatq.

27. Konfidencialumo uZtikrinti nebttina, kai :

27 .1. to raStu pra5o informacijq apie paleidim4 teikiantis asmuo;' 27.2. informacijq apie paieidimq teikiandio asmens pateikta informacija yra iinomai
melaginga.

28. Siekiant uZtilffinti informacijos apie paleidimq teikiandio asmens ar susijusio su
paZeidimu asmons duomenq, leidZiandiq nustatyti jq tapatybg, konfidencialum4, su ji tiesiogiai ar
netiesiogiai identifikuoti leidZiandia informacija turi teisg susipaZinti tik kompetentingas
subjektas, kuris uZtikrina, kad gauta informacija apie paZeidim4 ir su tuo susijg duomenys bfltq
laikomi saugiai'ir su jais galetq susipaZinti tik toki? teisg turintys informacijq apie paZeidimq
nagrinejantys asmenys. Informacija apie informacij4 apie paZeidimus pateikusius asmenis,
prane5ejus, su paZeidimu susijusius asmenis ar pagalbininkus tyrime nedalyvaujantiems asmenims
negali bflti teikiama.

29. Informacij4 apie paieidimq teikiandio asmens, praneSejo ar susijusio su paZeidimu
asmens dgpnlelrys, leidZiantys nlstatyti jo tapatybg, gali btiti pateikti tik tam asmeniui arba
institucijai, kurie nagrineja informacrl4 apie paleidimq. PrieS pateikdamas konfidencialius
duomenis, kompetentingas subjektas privalo raStu praneSti informacij4 apie paZeidimq
pateikiandiam asmeniui apie duomenq pateikim4 nurodydamas konfidencialiq duomenq pateikimo
prieZasti.

30. Asmens, teikiandio informacij4 apie paLeidimq, asmens duomenys tvarkomi teises
aktq, reglamentuojandiq asmens duomenq apsaugQ, nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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31. Asmenims, pateikusiems informacij4 apie paLeidimus, nuo praneSimo gavimo
momento uZtikrinamas asmens konfidencialumas ir draudimas daryti jr4 ati:vilgiu neigiam4
poveiki, neatsiZvelgiant i tai, ar asmuo pateikgs prane5im4 apie paleidim4 tarnyboje buvo
pripaZintas praneSeju, ar ne.

32. Sporto centro interneto svetaines Prane5ejq apsaugos skiltyje teikiama informacija
apie Sporto centre paskirt4 kompetenting4 subjektq(taip pat nurodomi jo kontaktai), Sporto centro
statistiniai duomenys apie vidinio kanalo veiksmingumq (kiek Sporto centre per vidini kanalq
pateikta informacijos apie paZeidimus, kiek informacijos iSnagrineta, kiek jos perduota nagrineti
kompetentingai institucijai) ir kita aktuali informacija, susijusi su informacijos apie paZeidimus
teikimu ir nagrinejimu Sporto centre, PraneSejq apsaugos skiltyje teikiami ir tikslinami iki
einamqjq metq vasario 1 d.

33. UZ Apra5o nuostatq laikymosi prieli|urq, vykdymo kontrolg bei perZiiirejim4
atsakingas kompetentingas subj ektas.

34. Asmenys, igyvendinantys Apra5o reikalavimus, uZ jq paZeidimus atsako teises aktq
nustatyta tvarka.
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Moletq r. kuno kulturos ir sporto centro
informacij os apie paZeidimus pagal
Lietuvos Respublikos prane5ej q
apsaugos istatym4 teikimo tvarkos
apra5o

1 priedas
( Prane5imo apie paieidim4 forma )

PRANESIMAS APIE PAZEIDIMA

20 m. d.

Asmens, prane5andio informacij4 apie paZeidima, duomenys
Vardas. pavarde

Asmens kodas arba gimimo
data, ieigu asmens kodo neturi
Darboviete (su istaiga siejantys
ar siejg tarnybos, darbo ar
sutartiniai santvkiai)
Pareiqos
Telefono Nr. (pastabos del
susisiekimo)
Asmeninis el. pa5tas arba
gyvenamosios vietos adresas
Informacii a apie paZeidima

1. Apie koki paZeidim4 praneSate? Kokio pobldZio tai paZeidimas?

2, Kas pad"are 5i paZeidim4? Kokie galejo bflti asmens motyvai darant paieidimq?

3. PaZeidimo padarymo vieta, laikas.

Duomenys apie paZeidima padariusi asmeni ar asmenis
Vardas, pavarde

Darboviete
Pareigos
4. Ar yra kitq asmenq, kurie dalyvavo ar galejo dalyvauti darant paLeidim4? Jei taip,
nurodykite juos.

5. Ar yra kitq paZeidimo liudininkq? Jei taip, pateikite jq kontaktinius duomenis.

Duomenys apie paZeidimo liudininka ar liudininkus
Vardas. pavarde

Pareigos

vieta )



Darboviete
Telefono Nr.
El. paltas

6. Kada paZeidimas buvo padarytas ir kada apie ji suZinojote arba ji pastebejote?

7. Kokius paLeidima,pagrindZiandius duomenis, galindius padeti atlikti paZeidimo tyrim4,
galetumete pateikti? Nurodykite pridedamus ra5ytinius ar kitus duomenis apie paLeidrmq.

8. Ar apie 5i paLeidimq jau esate kam nors prane5gs? Jei praneSete, kam buvo prane5ta ir
ar gavote atsakym4? Jei gavote atsakym4, nurodykite jo esmg.

9. Papildonios pastabos ir komentarai.

tr Patvirtinu, kad esu susipaZings su teisinemis pasekmemis uZ melagingos informacijos teikim4,
o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data Para5as



Moletq r. krlno kultlros ir sporto centro
informacij os apie paZeidimus pagal
Lietuvos Respublikos prane5ejq
apsaugos istatym4 teikimo tvarkos
apraSo

2 priedas

MOLETU R. KUNO KULTUROS IR SPORTO CENTRAS

( asmens vardas ir pavorde, pareigos )

KONFIDENCIALUMO PASIZADEJIMAS

Moletai

1. AB suprantu, kad vykdydamas savo pareigas Sporto centre turesiu prieig4 prie
informacijos apie asmenis, kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos

istatymo nuostatomis, taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4. Si informacijaLietuvos
Respublikos istatymq nustatytais atvejais gali bfti atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims
ar institucijoms.

2. AS Zinau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, Prane5ejq apsaugos

istatymo nustatyta tvarka pateikusio informacijq apiepaleidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar
netie si o gi ai i dentifi ku oti lei dlianti i nformac ij a.

3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos,
kuriai pagal Prane5ejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4, ne
vienam asmeniui, kuris nera igaliotas naudotis Sia informacija, tiek istaigos viduje, tiek uZ jos
ribq. Taip patpasiladu prane5ti savo vadovui apie bet koki4 pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri
gali kelti gresmg tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui uZtikrinti.

4. AS Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo laik4 Sioje istaigoje, taip
pat man perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5.,,AS.esu susipaZings su Prane5ejq apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose
nustatytais prane5ej q apsaugo s reikalavimais.

6. AS esu ispetas, kad, paZeidus 5i pasiZadejim4, man gali buti taikoma atsakomybe
uZ PraneSejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatytq prane5ejq apsaugos
reikal avimq p aleidimq.

d.20

(paraias) (vardas ir pavard))


