Reagavimo į asmens
duomenų saugumo
pažeidimus procedūros
1 priedas
(Informacijos apie duomenų saugumo pažeidimą pateikimo forma)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJA
____________________________________________
(administracijos padalinio pavadinimas)
__________________________________________________
(pareigų pavadinimas)
___________________________________________________
(vardas, pavardė)
PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ
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Asmens duomenų saugumo
pažeidimo data, laikas ir vieta
Asmens duomenų saugumo
pažeidimo nustatymo data ir
laikas
Asmens duomenų saugumo
pažeidimo aplinkybės

Apytikslis duomenų subjektų,
kurių asmens duomenų
saugumas pažeistas, skaičius ir
kategorijos

(Nurodoma asmens duomenų saugumo pažeidimo data,
laikas ir vieta)
(Nurodoma asmens duomenų saugumo pažeidimo
nustatymo data ir laikas)
(Nurodomos asmens duomenų saugumo pažeidimo
aplinkybės: nurodoma, ar tai konfidencialumo
pažeidimas, ar prieinamumo pažeidimas, ar vientisumo
pažeidimas ir pateikiamas platesnis pažeidimo aplinkybių
paaiškinimas)
(Nurodomas apytikslis fizinių asmenų, kurių asmens
duomenų saugumas pažeistas, skaičius.
Nurodoma viena ar daugiau duomenų subjektų, kurių
asmens duomenų saugumas pažeistas, kategorijų,
pavyzdžiui: valstybės tarnautojai ar darbuotojai (esami ir
buvę); asmenys, susiję su vaiko teisių įgyvendinimu, bei
patys vaikai; asmenys, patenkantys į tam tikras socialines
grupes (pavyzdžiui: asmenys, priklausomi nuo
psichotropinių medžiagų; nuteistieji ir paleisti iš laisvės
atėmimo vietų asmenys; prekybos žmonėmis aukos;
politiniai kaliniai ir tremtiniai, bei jų šeimos; pabėgėliai;
skurstantys asmenys); asmenys, kurių duomenys gaunami
per tarybų / komisijų vykdomą veiklą (asmenys, priklausę
ar priklausantys taryboms ir / arba komisijoms; asmenys,
dalyvaujantys tarybų ir / ar komisijų posėdžiuose; kitaip
su tarybomis ir / ar komisijomis susiję asmenys);
suinteresuoti asmenys (asmenys, kurie kreipiasi į Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministeriją
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Apytikslis asmens duomenų,
kurių saugumas pažeistas,
skaičius ir kategorijos

6

Tikėtinos asmens duomenų
saugumo pažeidimo pasekmės

7

Priemonės, kurių jau imtasi arba
siūloma imtis, kad būtų
pašalintas asmens duomenų

(toliau – ministerija) konsultacijai; asmenys, kurie
kreipėsi su pranešimu, prašymu ar skundu, taip pat
pasiūlymu dėl ministerijos veiklos; asmenys, kurie
dalyvauja ministerijos organizuojamose konferencijose,
seminaruose ir kituose renginiuose); kiti asmenys
(asmenys, kurie nesikreipė į ministeriją ir nedalyvavo
jokiose ministerijos organizuotuose veiklose; asmenys,
apie kuriuos ministerija gavo duomenis atlikdama kitas
įstatymuose leidžiamas veiklas; asmenys, kreipęsi į kitas
institucijas, kurios persiuntė informaciją ministerijai); su
socialinėmis programomis, priemonėmis ar projektais
susiję asmenys (asmenys, kurie dalyvauja anksčiau
dalyvavo socialinėse programose, priemonėse ar
projektuose) ar kt.
(Nurodomas apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas
pažeistas, skaičius.
Nurodoma viena ar daugiau asmens duomenų, kurių
saugumas pažeistas, kategorijų:
1. asmens identifikavimo duomenys;
2. asmens charakteristikos duomenys (fizinės
charakteristikos duomenys; elgsenos duomenys; istoriniai
duomenys; demografiniai duomenys);
3. finansiniai duomenys (sąskaitos duomenys; duomenys
apie nuosavybę; duomenys apie finansinius sandorius ir
pajamas; kredito duomenys);
4. socialiniai duomenys (profesiniai duomenys; viešojo
gyvenimo duomenys; šeimos duomenys; komunikacijos
duomenys; socialinių ryšių duomenys; dalyvavimo
duomenys; duomenys apie socialines paslaugas);
5. vietos nustatymo ir kontaktiniai duomenys
(technologinių prietaisų duomenys; kontaktiniai
duomenys; vietos nustatymo duomenys);
6. specialių kategorijų duomenys (informacija,
atskleidžianti asmens rasinę ar etninę kilmę, politines
pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę
profesinėse sąjungose, taip pat genetiniai duomenys,
biometriniai duomenys, sveikatos duomenys arba
duomenys apie asmens lytinį gyvenimą ir lytinę
orientaciją);
7. duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir
nusikalstamas veikas;
8. Kita
(Nurodomos tikėtinos asmens duomenų saugumo
pažeidimo pasekmės, pavyzdžiui: kūno sužalojimas;
turtinė ar neturtinė žala; diskriminacija; pavogta ar
suklastota tapatybė; finansiniai nuostoliai; pakenkta
reputacijai; atskleista profesinė paslaptis; prarasta
galimybė naudotis savo teisėmis; užkertamas kelias
kontroliuoti savo duomenis ir t. t.)
(Nurodomos priemonės, kurių jau imtasi pašalinti asmens
duomenų saugumo pažeidimą arba sumažinti jo sukeltas
pasekmes; jeigu priemonių nebuvo imtasi, nurodyti, kokių
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saugumo pažeidimas arba kad
būtų sumažintos jo sukeltos
pasekmės
Kita reikšminga informacija

priemonių siūloma imtis)
(Nurodoma kita informacija, reikšminga asmens
duomenų saugumo pažeidimo mastui ir tikėtinoms
pasekmėms nustatyti)

______________________________ _______________________________ _______________
(pareigos)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

