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STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJO
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO
___________________
(pildymo data)

Strūna
Aš,

__________________________________________________________________,
(įrašyti vardą ir pavardę)

1. Sutinku:
1.1. kad Strūnos socialinės globos namai gautų ir tvarkytų šiuos mano asmens duomenis:
1.1.1. vardus, pavardes, asmens ar kitus identifikacinius kodus, gimimo datas, socialinio
draudimo numerius – darbo sutarties sudarymui ir vykdymui;
1.1.2. kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresus, telefono numerius ir asmeninio
elektroninio pašto adresus) – tinkamam komunikavimui, esant ne darbo vietoje, užtikrinti;
1.1.3. darbo istoriją, dokumentus apie išsilavinimą ir sveikatos būklę bei visą kitą informaciją,
kurią pateikiau CV ir / arba darbo pokalbio metu – kiek tai reikalinga darbo sutarčiai sudaryti ir
vykdyti bei tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti ir darbo funkcijoms vykdyti;
1.1.4. duomenis apie šeiminę padėtį ir nepilnamečius vaikus – darbo sutarties sudarymui ir
vykdymui, bylos sudarymui, atlyginimo ir kitų priklausančių išmokų, mokestinių prievolių ir
mokestinių lengvatų apskaičiavimui, atostogų ir papildomų poilsio dienų suteikimui bei kitais
apskaitos įstaigoje vedimo tikslais;
1.1.5. banko sąskaitos numerius – kiek tai reikalinga atlyginimui ir kitoms išmokoms pervesti bei
duomenų valstybės institucijoms (apie darbo užmokestį, sumokėtus mokesčius) pateikimo tikslais;
1.2. kad Strūnos socialinės globos namai vykdytų stebėseną ir kontrolę darbo vietoje šiais
tikslais:
1.2.1. siekiant apsaugoti konfidencialius įstaigos duomenis nuo atskleidimo tretiesiems
asmenims;
1.2.2. siekiant apsaugoti įstaigos gyventojų ir darbuotojų asmens duomenis nuo neteisėto
perdavimo tretiesiems asmenims;
1.2.3. siekiant apsaugoti įstaigos informacines sistemas nuo įsilaužimų, duomenų vagysčių,
virusų, pavojingų interneto puslapių, kenkėjiškų programų per įstaigos įrangą ir interneto prieigą;
1.2.4. siekiant apsaugoti įstaigos turtą ir užtikrinti asmenų saugumą globos namų patalpose ar
teritorijoje.
2. Esu susipažinęs su Strūnos socialinės globos namų Darbuotojų ir gyventojų asmens duomenų
tvarkymo taisyklėmis, kuriose yra apibrėžtos mano, kaip duomenų subjekto, teisės, nustatytos 2016
m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų
apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

____________________
(parašas)

____________________
(vardas ir pavardė)

