Kelmės rajono socialinių paslaugų centro duomenų valdytojo veiklos įrašas

Duomenų valdytojas:
Duomenų valdytojo (jei taikoma, ir bendro duomenų valdytojo) pavadinimas (jei fizinis asmuo – vardas
ir pavardė)
Biudžetinė įstaiga Kelmės rajono socialinių paslaugų centras
Pašto adresas
Telefono ryšio numeris Elektroninio pašto
Kitos ryšių priemonės
Vytauto Didžiojo g. 58, (8 427) 69 067
adresas
www.sptkelme.lt
LT-86143 Kelmė
maryte.lenciene@sptkel
me.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas:
Duomenų apsaugos pareigūno vardas ir pavardė
DALIA RAUBIENĖ,
Pašto adresas
Telefono ryšio numeris Elektroninio pašto
Kitos ryšių priemonės
Pašto adresas
(8 427) 69 067
adresas
Vytauto Didžiojo g. 58, mob. tel.
dalia.raubiene@sptkelme
LT-86143 Kelmė
(8 610) 60 565
.lt
Duomenų tvarkymo tikslai
1. Teikti socialines paslaugas, tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti;
2. Socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų Kelmės rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę
atskirtį.
3. Vidaus administravimo tikslu;
4. Duomenų subjektų, lankytojų, darbuotojų, turto saugumo užtikrinimo tikslu;
5. Statistikos analizėms, bendriesiems tyrimams, kurie leidžia gerinti Įstaigos teikiamas socialines
paslaugas bei tobulinti jų kokybę;
6. Įstaigos veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei;
7. Personalo valdymui, personalo dokumentų rengimui, dokumentų valdymui;
8. Turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymui ir naudojimui;
9. Auditui.
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
Asmens duomenų kategorijos
Įstaigos darbuotojų asmens duomenys (plačiau žr. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklėse);
Pretendentų į Įstaigos darbuotojus asmens duomenys (plačiau žr. Darbuotojų asmens duomenų
tvarkymo taisyklėse;
Socialinių paslaugų gavėjų, kurie turi socialinių problemų ir jiems reikalinga pagalba asmens
duomenys;
Socialines paslaugas gaunančių Kelmės r. savivaldybės šeimų, auginančių vaikus, asmens duomeny
(atvejo vadyba);
Vaikų dienos centrą „Parama“ lankančių vaikų asmens duomenys;
Įstaigos grupinio apgyvendinimo namuose paslaugas gaunančių šeimų asmens duomenys;
Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių asmenų asmens duomenys;
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, neįgaliųjų asmenų, senyvo amžiaus asmenų asmens duomenys;
Laikinai apgyvendintų vaikų, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos nustatymo klausimas
asmens duomenys;
Pretendentų į globėjus ir įtėvius, globėjų, budinčių globotojų asmens duomenys;
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Asmens duomenų kategorijų aprašymas
Duomenų kategorijos
Duomenų aprašymas
Socialinių paslaugų gavėjų, kurie turi socialinių Vardas, pavardė; asmens kodas, gimimo data; gyv.
problemų ir jiems reikalinga pagalba asmens adresas; el. paštas; banko sąskaitos Nr.; darbo
duomenys
vietos pavadinimas, darbo užmokestis, turtas,
pajamos, skolos; išsilavinimą pagrindžiantys
dokumentai; teistumas, administracinės baudos;
duomenys apie sveikatos būklę.
Socialines paslaugas gaunančių Kelmės r. Vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data,
savivaldybės šeimų, auginančių vaikus, asmens lytis, adresas, darbo užmokestis, turtas, pajamos,
duomenys (atvejo vadyba);
skolos, baudos, artimųjų vardai ir pavardės, darbo
vietos pavadinimas, el.pašto adresas, informacija
susijusi su sveikata
Vaikų dienos centrą „Parama“ lankančių vaikų Gimimo liudijimų kopijos, vardai, pavardės, gyv.
asmens duomenys;
vietos adresai, tėvų telefonų numeriai ir sveikatos
pažymų kopijos
Įstaigos grupinio apgyvendinimo namuose Vardas, pavardė; asmens kodas, gimimo data; gyv.
paslaugas gaunančių šeimų asmens duomenys;
adresas; el. paštas; banko sąskaitos Nr.; darbo
vietos pavadinimas, darbo užmokestis, turtas,
pajamos, skolos; išsilavinimą pagrindžiantys
dokumentai; teistumas, administracinės baudos;
duomenys apie sveikatos būklę.
Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunančių Vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos
asmenų asmens duomenys;
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
sveikatos pažyma, paso ar asmens tapatybės
kotrtelės kopijos, vaikų gimimo liudijimo kopija,
neįgaliojo pažymėjimo kopija, šeimos sudėtis,
pažymos apie pajamas. Klientų artimųjų: vardai,
pavardės, faktinė gyvenamoji vieta, telefono
numeris
Socialinę atskirtį patiriančių asmenų, neįgaliųjų Vardas, pavardė, gimimo data, deklaruotos
asmenų, senyvo amžiaus asmenų asmens gyvenamosios
vietos
adresas,
faktinės
duomenys;
gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris,
sveikatos pažymos kopijos, paso ar asmens
tapatybės kotrtelės kopijos, vaikų gimimo
liudijimų kopijos, neįgaliojo pažymėjimų kopijos,
santuokos, ištuokos liudijimų kopijos, šeimyninė
padėtis. Klientų artimųjų: vardai, pavardės, faktinė
gyvenamoji vieta, telefono numeris
Laikinai apgyvendintų vaikų, kol bus išspręstas Gimimo liudijimų kopijos, vardai, pavardės, gyv.
jų grąžinimo tėvams arba globos nustatymo vietos adresai, tėvų telefonų numeriai ir sveikatos
klausimas asmens duomenys;
pažymų kopijos
Pretendentų į globėjus ir įtėvius, globėjų, Vardas, pavardė, asmens tapatybės kortelės
budinčių globotojų asmens duomenys;
duomenys, asmens kodas, gimimo data,
deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono
numeris, elektroninio pašto adresas, šeiminė
padėtis, duomenys apie išsilavinimą, banko
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sąskaitos numeris, klientų artimųjų duomenys,
sveikatos pažymos, nekilnojamojo turto registro
centrinio duomenų išrašas, nuolatinio Lietuvos
gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma
Duomenų gavėjų kategorijos
Duomenų
Duomenų
kategorijos
valdytojas
Socialinių paslaugų Kelmės rajono
gavėjų, kurie turi socialinių
socialinių problemų paslaugų
ir jiems reikalinga centras
pagalba
asmens
duomenys;

Socialines paslaugas
gaunančių Kelmės r.
savivaldybės šeimų,
auginančių vaikus,
asmens duomenys
(atvejo vadyba);

Vaikų dienos centrą
„Parama“ lankančių
vaikų
asmens
duomenys;

Duomenų
tvarkytojas
Kelmės rajono
socialinių
paslaugų
centras

Duomenų teikėjas

Duomenų
subjektas; Kelmės
rajono savivaldybė
Socialinės paramos
skyrius; Socialinės
paramos
šeimai
informacinė sistema
„SPIS“;
LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
SoDra; Neįgalumo
ir
darbingumo
nustatymo tarnyba;
Sveikatos priežiūros
įstaigos
Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
paslaugų
paslaugų
rajono savivaldybė
centras
centras
Socialinės paramos
skyrius; Socialinės
paramos šeimai
informacinė sistema
„SPIS“; LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
SoDra; Neįgalumo
ir darbingumo
nustatymo tarnyba;
Sveikatos priežiūros
įstaigos
Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
paslaugų
paslaugų
rajono savivaldybė
centras
centras
Socialinės paramos
skyrius; Socialinės
paramos šeimai
informacinė sistema
„SPIS“; LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
Sveikatos priežiūros
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Duomenų gavėjas
Kelmės
rajono
savivaldybė; Kelmės
rajono seniūnijos; LR
socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai;
Sveikatos priežiūros
įstaigos;
Ugdymo
įstaigos; Teisėsaugos
institucijms.
Kelmės
rajono
savivaldybė; Kelmės
rajono seniūnijos; LR
socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai;
Sveikatos priežiūros
įstaigos;
Ugdymo
įstaigos; Teisėsaugos
institucijms.
Kelmės
rajono
savivaldybė; Kelmės
rajono seniūnijos; LR
socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai;
Sveikatos priežiūros
įstaigos;
Ugdymo
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Įstaigos
grupinio
apgyvendinimo
namuose paslaugas
gaunančių
šeimų
asmens duomenys;

Laikino
apnakvindinimo
paslaugas gaunančių
asmenų
asmens
duomenys;

Socialinę
atskirtį
patiriančių asmenų,
neįgaliųjų asmenų,
senyvo
amžiaus
asmenų
asmens
duomenys;

Laikinai
apgyvendintų vaikų,

įstaigos; Ugdymo
įstaigos
Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
paslaugų
paslaugų
rajono savivaldybė
centras
centras
Socialinės paramos
skyrius; Socialinės
paramos šeimai
informacinė sistema
„SPIS“; LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
SoDra; Neįgalumo
ir darbingumo
nustatymo tarnyba;
Sveikatos priežiūros
įstaigos; Ugdymo
įstaigos
Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
paslaugų
paslaugų
rajono savivaldybė
centras
centras
Socialinės paramos
skyrius; Socialinės
paramos šeimai
informacinė sistema
„SPIS“; LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
SoDra; Sveikatos
priežiūros įstaigos

įstaigos; Teisėsaugos
institucijms.
Kelmės
rajono
savivaldybė; Kelmės
rajono seniūnijos; LR
socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai;
Sveikatos priežiūros
įstaigos;
Ugdymo
įstaigos; Teisėsaugos
institucijms.

Kelmės
rajono
savivaldybė; Kelmės
rajono seniūnijos; LR
socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai;
Sveikatos priežiūros
įstaigos;
Ugdymo
įstaigos; Teisėsaugos
institucijms.
Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
Kelmės
rajono
socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
savivaldybė; Kelmės
paslaugų
paslaugų
rajono savivaldybė rajono seniūnijos; LR
centras
centras
Socialinės paramos socialinės apsaugos ir
skyrius; Socialinės
darbo
ministerija;
paramos šeimai
SoDra; VMI prie LR
informacinė sistema FM; Valstybės vaiko
„SPIS“; LR
teisių apsaugos ir
Socialinės apsaugos įvaikinimo tarnybai;
ir darbo ministerija; Sveikatos priežiūros
SoDra; Neįgalumo
įstaigos;
Ugdymo
ir darbingumo
įstaigos; Teisėsaugos
nustatymo tarnyba; institucijms.
Sveikatos priežiūros
įstaigos
Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
Kelmės
rajono
socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
savivaldybė; Kelmės
4/7

Kelmės rajono socialinių paslaugų centro duomenų valdytojo veiklos įrašas

kol bus išspręstas jų paslaugų
grąžinimo
tėvams centras
arba
globos
nustatymo klausimas
asmens duomenys;

paslaugų
centras

rajono savivaldybė
Socialinės paramos
skyrius; Socialinės
paramos šeimai
informacinė sistema
„SPIS“; LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
SoDra; Neįgalumo
ir darbingumo
nustatymo tarnyba;
Sveikatos priežiūros
įstaigos; Ugdymo
įstaigos
Pretendentų
į Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
globėjus ir įtėvius, socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
globėjų,
budinčių paslaugų
paslaugų
rajono savivaldybė
globotojų
asmens centras
centras
Socialinės paramos
duomenys;
skyrius; Socialinės
paramos šeimai
informacinė sistema
„SPIS“; LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
SoDra; Neįgalumo
ir darbingumo
nustatymo tarnyba;
Sveikatos priežiūros
įstaigos
Darbuotojų asmens Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
duomenys;
socialinių
socialinių
subjektas;
LR
Įstaigoje
praktiką paslaugų
paslaugų
Socialinės apsaugos
atliekančių asmenų centras
centras
ir darbo ministerija;
asmens duomenys
SoDra; Neįgalumo
ir
darbingumo
nustatymo tarnyba;
Sveikatos priežiūros
įstaigos; Valstyninė
ligonių kasa prie
SAM
Paslaugų ir (ar) Kelmės rajono Kelmės rajono Duomenų
prekių
teikėjų socialinių
socialinių
subjektas; Kelmės
asmens duomenys
paslaugų
paslaugų
rajono savivaldybė;
centras
centras
LR
Socialinės
apsaugos ir darbo
ministerija; SoDra
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rajono seniūnijos; LR
socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai;
Sveikatos priežiūros
įstaigos;
Ugdymo
įstaigos; Teisėsaugos
institucijms.

Kelmės
rajono
savivaldybė; Kelmės
rajono seniūnijos; LR
socialinės apsaugos ir
darbo
ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybai;
Sveikatos priežiūros
įstaigos;
Ugdymo
įstaigos; Teisėsaugos
institucijms.

LR
Sveikatos
apsaugos ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM;
Valstyninė
ligonių kasa prie
SAM

Kelmės
rajono
savivaldybė; Kelmės
rajono seniūnijos; LR
Socialinės apsaugos
ir darbo ministerija;
SoDra; VMI prie LR
FM; Viešųjų pirkimų
tarnyba
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Asmens duomenų perdavimai į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai (kai taikoma):
Trečiosios valstybės arba tarptautinės organizacijos, BDAR 49 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje
kuriai perduodami asmens duomenys pavadinimas: nurodytais duomenų perdavimų atvejais tinkamų
NEPERDUODAMA.
apsaugos priemonių dokumentai:
NEPERDUODAMA.
Kita informacija, susijusi su asmens duomenų perdavimu
NETAIKOMA.
Numatomi asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Duomenys pateikti elektroniniu
Nuo pateikimo momento
12 mėn.
paštu
Bendrieji duomenys elektroninėje
laikmenoje (kompiuterio
Nuo paslaugų sutarties
3 metai
atmintyje, USB atmintinėje,
pabaigos
serveryje ir k.t.)
Bendrieji duomenys popierinėje
Nuo paslaugų sutarties
10 metų
byloje
pabaigos
Specialių kategorijų duomenys
elektroninėje laikmenoje
Nuo paslaugų sutarties
3 metai
(kompiuterio atmintyje, USB
pabaigos
atmintinėje, serveryje ir k.t.)
Specialių kategorijų duomenys
Nuo paslaugų sutarties
10 metų
popierinėje byloje
pabaigos
* Bylų saugojimo terminai nurodyti vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos
vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 ,,Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės
patvirtinimo".
** Atskirų kategorijų duomenų terminai gali būti ilgesni, kaip tai įtvitinta LR teisės aktuose.

Bendras duomenų saugumo priemonių (nurodytų BDAR 32 straipsnio 1 dalyje) aprašymas (kai
įmanoma):
Techninės saugumo priemonės:
Organizacinės saugumo priemonės:
Techninės ir programinės įrangos apsaugos (tarny- Administracines (saugaus dokumentų ir kompiubinių stočių, informacinių sistemų ir duomenų bazių terinių duomenų bei jų archyvų tvarkymo, taip pat
administravimas, darbo vietų, Bendrovės patalpų įvairių veiklos sričių darbo organizavimo tvarkos
priežiūra, operacinių sistemų apsauga, apsauga nuo nustatymas, personalo supažindinimas su asmens
kompiuterinių virusų ir kt.).
duomenų apsauga ir kt.).
Kita informacija
Įstaiga, įgyvendina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas,
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų
laikymąsi, remdamasi:
2019 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-92, patvirtintomis Bendrosiomis asmens duomenų
apsaugos taisyklėmis, Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus aprašu ir Duomenų subjektų
sutikimų gavimo tvarkos aprašu;
2019 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-93, patvirtintomis Darbuotojų asmens duomenų
tvarkymo taisyklėmis;
2019 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-94, patvirtintomis Privatumo politikos taisyklėmis;
2019 m. gegužės 2 d. direktorės įsakymu Nr. V-95, patvirtintomis Vaizdo duomenų tvarkymo apsaugos
taisyklėmis;
2019 m. gegužės 8 d. direktorės įsakymu Nr. V-99 dėl duomenų apsaugos pareigūno skyrimo.
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Duomenų įvedimo, keitimo data (-os)
2019 m. gegužės 9 d.
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