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VSI KALVARIJOS PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIOROS CENTRO INFORMACINIV IR
KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJU NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJU STEBESENOS IR

KONTROLES DARBO VIETOJE TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

. I. VieSoji lstaiga Kalvarijos pilmines sveikatos prieZiDros centras (toliau - lstaiga) informaciniq
ir komunikaciniq technologiitl naudojimo bei darbuotojq steb6senos bei kontroles darb-o vietoje tvarka
(toliau - Tvarka) nustato informaciniq ir komunikaciniq technologijq naLrdojimo bei darbuotojq
stebesenos bei kontroles darbo vietoje darbo nretu taisykles. taip pat darbuotojq stebesenos bei kontroles
darbo vieto.ie taisykles bei nrast4.

II SKYRIUS
INFORMACINIU IR KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJU NAUDOJIMAS

2. lstaiga atsiZvelgiant j darbuotojo einamas paleigas savo nuoZiDra darbuotojams suteikia
dalbo priemones (kornpiuterl, planSetini kompiuter!, prieigq prie interneto. elektroninl pa5t4, mobilqj!
telefon4).

3. Suteiktos darbo prienrones priklauso lstaigai ir yra sl<irtos clarbo lunkcijoms vyl<dyti.
4. Darbuotojams, kurie naudo.iasi lstaigos suteiktu elektroniniu paitu, interneto prieiga, ir kita

informaciniq technologijq il telekomun ikacijq iranga. grie2tai draudiiama:
4.1. skelbti lstaigos konfidencialiq infbrmacij4 (vidinius lstaigos dokumentus, kurie ndra

skelbiarni Istaigos tinklapyje. autorin€s teises objektus) inten,ete, jei tai nera susijE su darbiniq funkcijq
vykdymu;

4.2. naudoti elektronini paSt4 ir interneting prieigE asmeniniams, l<omerciniams tikslams
Lietuvos Respublikos istatl,mais draud2iamai veiklai. SmeiZiandio" jZeidZiandio. grasinarno.jo pobtidZio
ar visuomends dorovds ir morales principams prieitar aujandiai infblrnaci.iai, korlpiuteriq i i.rsarr.
masinei piktybinei infbrrnacijai (spam) siqsti ar hitierns tikslanls, kurie gali paZeisti lstaigos ar kitq
a)menLl teisel us interesus;

4.3. parsisiqsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusi4 grafing, gaso ir vaizdo medziag4,
Zaidimus ir programinE jrang4, siqsti duomenis. kulie yra uZkresti virusais, turi jvairius kitus
programinius kodus. bylas. galindius sutrikdyti kornpiuteriniq ar telekomunikaciniq jrenginiq bei
program inds irarr gos lunkcionavirna i r. saucurlq:

4.4. savavaliSkai keisti. taisyti inforrnaciniq technologijq ir te lekorn urr ikacij q techning ir
prograning irang4;

4.5. perduoti lstaigai priklausandi4 informaciniq technologijq ir telekornun ikacij q techning ir
programing lrangq tretiesiems asmenims, jei toks perdavimas nera susijgs su darbiniq funkcijq vykdymu
ar gali bet kokiu birdu pakenkti lstaigos interesams;

4.6. diegti, saugoti. naudoti, kopijuoti ar platinti bet koki4 neautorizuot4. neteiset4, autorines
teises paZeidZiandi4 ar asmening programinE/ kornpiuterinE jrangq;

4.7. naudoti irangq neteisetai prieigai prie duomenq ar sistemq. sistemq saugumo til<rinirnui.
skenavimui, kompiuterinio tinkle srauto duomenq stebej imLli:



4.8. atlikti kitus su darbo funkcijq vykdl,mu nesusijusius ar teis€s aktams prie5taraujandius
veiksnr us.

5. Darbuotojams draudZiama socialiniuose tinkluose skleisti SmeiZiandio, iZeidinejandio
pob[dZio informacijq, kuri galetq pakenkti fstaigos fvaizdZiui.

6. Darbuoto.iai isipareigoja nevieSinti uZfiksuotq duomenq (nuotraukq, filmuotos medZiagos ir
pan.) apie lstaigos vykdomus projektus, statybas, renginius ar kitus procesus iltternete, socialiniuose
tinkluose, kitose visiems vieSai prieinamose priemonese be fstaigos direktoriaus ar jo lgalioto asrnens
leidirno.

7. lstaigos darbuotojams naudojant elektroninio paito il interneto resursus asmeniniais tikslais,
Istaiga neuZtikrina darbuotojq asmenines informacijos konfidencia]umo.

8. Jeigu lstaigos darbuotojui suteikiamas unikalus prisijungimo prie [staigos tinklo resursq
vardas ir slaptaZodis, darbuotojas privalo saugoti suteikt4 slaptaZodj ir neatskleisti jo tretiesiems
asmenims.

III SKYRIUS
STEBESENA IR KONTROLE DARBO VIETOJE

9. [staiga organizuoja darbo vietoje elektroniniu ar kitokiu b[du vykdomo keitimosi profesine ir
tam tikrais atvejais asmenirre ar kitokia informacija darbe procesq stebesen4. Organizuodama stebesen4

lstaiga visais atvejais laikosi proporcingurno ir kitq Siarre sJ<yriuje nurodytq principq ir stebesenos
priemones taiko tik tais atve.iais, kai iSkeltq tikslq kitomis. maZiau darbuotojq p|ivanrm4 ribojandiomis
priemonemis neimanoma pasiekti.

10. Stebesenos ir kontroles darbo vietoje ti)rslai:
10.1. apsaugoti konfidencialius Istaigos duomenis nuo atskleidirro tretiesiems asmenims;
10.2. apsaugoti lstaigos klientq ir darbuotojq asmens duomenis nuo neteisdto perdavimo

tretiesiems asmenims:
10.3. apsaugoti lstaigos informacines sisternas nuo isilauZimq ir duomenq vagysdiq, virusq,

pavojingq interneto puslapiq, kenkejiSkq programq:
10.4. apsaugoti lstaigos turtq ir uTtikrinti asmenrl saugurx4 Istaigos patalpose ir teritori.joje;
10.5. apsaugoti lstaigos turtinius interesus ir uZtikrinti darbo pareigq laikymqsi.
I l. lstaiga pasilieka teisq be atskiro darbuotojo jspejimo riboti prieigq prie atskirq interneto sverain;q ar

programines jrangos.

12. {staigoje, siekiant nurodytq tikslq, yra naudojamos specialios programos, kuriomis yra
automatiniu budu i5saugoma informacija apie darbuotojq interneto nar5ymo istorij4, kuri yra saugoma
vien4 menesi. Saugomi duomenys apie darbuotojq nar'Symo istorijE nera nuolatos tikrinami. jq
per2itrre.jimas vykdomas tik tada, kai kyla pagrjstas itarimas del teises aktq ar darbo pareigq paZeidimq,
ir perZiOrima tik su galimu paZeidimu susijg duomerrys. Duonrenq perZiLrre.jirno proceduro-je visais
atvejais dalyvauja ir tas darbuotojas, kurio duomenys yra perZilrirni.

13. Sia Tvarka darbuoto.iai i5 anksto infbrmuojami, kad lstaiga gali patikrinti jiems priskirtuose
kompiuteriuose idiegtq komunikacijos programq (pvz., Skype) turinj ar kitoki elektronin! susiraSinejim?
tiek, kiek tai yra bOtina Sioje Tvarkoje numatytiems tikslarns pasiekti, laikantis Tvarkos l7 p. nurodytq
princ ip q.

14. lstaiga pasilieka teisg be atskiro darbuotojo jspejimo riboti prieig4 prie atsl<irq internero
svetainiq ar programin€s irangos. Nepakankant rnin€tq priernoniq. lstaiga gali tikrinti. kaip darbuoto.jas
lail<osi elektroninio paSto ir interneto resursq naudo.jimo reikalavirnq Sioje Tvarkoje nurodytais tikslais.
tiriant incidentus, atiduoti darbuotojq naudojam4 jLang4 tirti tretiesiems asmenims, kurie teises aktq
nustatyta tvarka turi teisg tokius duorrenis gauti.



15. Esant poreikiui, i5 anksto informavus darbuotojus, siekiant Sios Tvarkos 10.4 ir 10.5
punktuose numatytq tikslq il laikantis Tvarkos l7 p. nurodytq principq, lstaiga gali taikyti ir kitokias
dalbuotojq stebesenos ir kontroles priemones (pvz., garso iraSymo ir kt.).

16. Siekdama nurodyq tikslq. lstaiga vadovaujasi Siais principais:
16.1. b[tinumas lstaiga, priei taikydama Tvarkoje nurodytas darbuotojq kontrolds formas,

isitikina, kad naudojama kontroles lorma yra neiSvengiamai b[tina nustatytiems tikslams pasiekti;
16.2. tikslingumas - duomenys renkami nustatytam, aiSkiam ir konklediam tikslui ir nera toliau

tvarkomi bDdu, neatitinkandiu Tvarkoje nurodytq tikslq;
16.3. skaidrumas Istaigoje neleidZiamas joks pasleptas vaizdo. elektroninio paSto.

naudojimosi internetu ar programomis stebejimas. iSskyrus atvejus. kuliems esant toks stebeiimas
leid2iamas pagal jstatymus arba kai pagal istatyrrus leidZiarni tokie Istaigos veiksmai. siekiant nustatyti
paZeidimus darbo vietoje;

16.4. proporcingumas - asmens duomenys, kurie gaunami vykdant Tvarkoje numatlt4 kontrolq,
yra susijg ir nepertekliniai lyginant su nustatytu siekiamu tikslu;

16.5. tikslumas ir duomenq iSsaugojimas - bet kokie duomenys, susijq su darbuotojo kontrole,
yra tiksliis,jei reikia nuolat atnaujinami ir teiserai saugomi ne ilgiau nei tai btitina;

16.6. saugumas - lstaigoje yra jdiegtos atitinkamos technines ir organizacines priemonds
siekiant uZtikrinti, kad bet kokie saugomi asmens duonrenys bltrl saugDs ir apsaugoti nuo iSorinio
kiSimosi.

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Tvarka pri2ihrima ir atnaujinama ne rediau kaip kaftq per metus arba pasikeitus teises
aktams, kurie reglamentuoja iios slities teisinius santykius.

18. Tvarka privaloma visierns lstaigos darbuotojams. Darbuotojai su Sia Tvarka bei jos
pakeitimais supaZindinami pasira5ytinai arba elektroninemis priemonemis ir jsipareigoja jos laikytis.
Sios Tvarkos paZeidimai gali biiti laikomi darbo paZeidimais, uZ kuriuos gali blti taikoma atsakomybe,
numatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekse.


