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        1. Aš suprantu, kad:                                                                                   

      1.1. Savo darbe tvarkysiu asmens duomenis, kurie negali būti atskleisti ar perduoti 

neįgaliotiesiems asmenims ar institucijoms; 

    1.2. Draudžiama perduoti neįgaliotiesiems asmenims slaptažodžius ir kitus duomenis, 

įgalinančius programinėmis ir techninėmis priemonėmis sužinoti asmens duomenis ar kitaip 

sudaryti sąlygas susipažinti su asmens duomenimis; 

 1.3. Netinkamas asmens duomenų tvarkymas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos 

Respublikos įstatymus. 

 2.Aš įsipareigoju: 

 2.1. Saugoti asmens duomenų paslaptį; 

 2.2. Tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 

teisės aktais bei taisyklėmis, reglamentuojančiomis man patikėtas asmens duomenų tvarkymo 

funkcijas; 

              2.3. Neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos ir nesudaryti sąlygų sužinoti jos nė 

vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų; 

     2.4. Peržiūrėti pacientų duomenis tik konkrečiais sveikatos priežiūros tikslais, nežiūrinėti 

prisiregistravusių kitų pacientų tyrimų vien tik iš smalsumo; 

                2.5. Pranešti savo vadovui apie bet kokią įtartiną situaciją, galinčią kelti grėsmę asmens 

duomenų saugumui. 

 3. Aš žinau, kad: 

 3.1. Už šio įsipareigojimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės 

apsaugos įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

 3.2. Asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų 

valdytojo ar duomenų tvarkytojo, taip pat dėl kitų asmenų veiksmų (neveikimo) pažeidžiančių 

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas, turi teisę reikalauti 

atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą; 

                3.3. Duomenų valdytojas atlygina asmeniui padarytą žalą ir išreikalauja sumokėtą sumą iš 

asmens duomenis tvarkančio darbuotojo, dėl kurio kaltės buvo padaryta ši žala, pagal Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 53 straipsnio nuostatas; 

                3.4. Šis pasižadėjimas pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymo 30 straipsnio 6 dalį galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje ir perėjus dirbti į kitą 

įstaigą, taip pat pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. 

                  Aš esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą. 

  

      

 Darbuotojas 

_____________________ __________________________ _______________ 
         (pareigos)          (vardas, pavardė)        (parašas) 


