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Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prane5èjq apsaugos istatymo 5 straipsniu bei

Vidiniq informacijos apie paåeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo uZtikrinimo

tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkriðio 14 d. nutarimu Nr.

1133 ,,Dèl Lietuvos Respublikos praneðèjq apsaugos istatymo igyvendinimo":

1. T v i r t i n u Informacijos pagal Lietuvos Respublikos praneðêjq apsaugos istatym4

UAB ,,Giraites vandenys" teikimo tvarkos aprað4 (pridedama).

2. P a v e d u kompiuteriq tinklo administratoriui paskelbti ði isakym4 UAB ,,Giraitès

vandenys" interneto svetainèje.

Vandentvarkos inZinierè,
l. e. UAB ,,Giraités vandenys" direktoriaus pareigas Egle Petrauskaité



l. e.

2019 m. spal

isakymu Nr.

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANESEJU APSAU
ISTATYMA UAB,,GIRAITES VANDENYS* TEIKIMO TVARKOS APRASns

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos praneðejq apsaugos istatym4 Kauno
rajono savivaldybeje teikimo tvarkos apraðas (toliau - Apraõas) reglamentuoja informacijos
apie paäeidimus UAB ,,Giraitès vandenys" (toliau - imone) teikimo vidiniu informacijos apie
paZeidimus teikimo kanalu (toliau - vidinis kanalas) prane5imq prièmimo, juose pateiktos
informacijos apie paZeidim4 vertinimo, nagrinejimo ir asmens informavimo tvarkq, siekiant
uZtikrinti Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo ir kitq prane5ejq apsaug4
reglamentuojanðiq teises aktq laikym4si ir igyvendinim4.

2. Apra5e vartojama s4voka kompetentingas subjektas - UAB ,,Giraitès vandenys"
direktoriaus isakymu paskirtas asmuo, kuris administruoja vidini informacijos apie
paZeidimus teikimo kanal4, nagrinèja juo gaut4 informacij4 apie paLeidimus, uåtikrina
asmens, pateikusio informacij4 apie paäeidimus, konfidencialum4, i5skyrus istatymuose
nustatytus atvejus, ir atlieka kitas Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq

idiegimo ir jq funkcionavimo uZtikrinimo tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos
Vyriausybès 2018 m. lapkriðio 14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Dél Lietuvos Respublikos prane5èjq

apsaugos istatymo igyvendinimo", numat¡rtas fu nkcij as.

Kitos Apra5e vartojamos s4vokos apibreZtos Lietuvos Respublikos praneõejq apsaugos

istatyme (toliau - Praneðejq apsaugos istatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m.

lapkriðio 14 d. nutarime Nr. 1133 ,,Dèl Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo
igyvendinimo" (toliau Vyriausybes nutarimas) ir kituose prane5ejq apsaug4
reglamentuojanðiuose teisés aktuose.

II SKYRIUS
KOMPETENTINGAS SUBJEKTAS

3. Kompetentingas subjektas vykdo Sias funkcijas:
3.1 administruoja vidini kanalq;
3.2. analintoja vidiniu kanalu gavtq informacij4 apie paäeidimus;

3.3. uåtikrina imones vidiniu kanalu gautos informacijos konfrdencialum4;

3.4. bendradarbiauja su darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis,
teikdamas ir (ar) gaudamas reikaling4 informacij4;

3.5. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautq prane5imq skaiðiq
ir jq nagrinejimo rezultatus,

3.6. vykdo kitas Prane5ejq apsaugos istatyme, Vyriausybes nutarime ar kituose teises
aktuose nustatytas fu nkcijas.
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4. Kompetentingas subjektas, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisç:

4 I gauti reikaling4 informacij4 ir duomenis i5 jam nepavaldãiq darbuotojq ir (ar)

padaliniq;

4.2. tirdamas vidiniu kanalu gautq informacij4 apie paäeidim4, priimti su tyrimo
atlikimu susijusius sprendimus, pvz.kreiptis i imones kompetenting4 institucij4 del tyrimo
pradejimo, komisijos sudarymo ir kt.

5. Kompetentingas subjektas uZtikrina, kad gauta informacija apie paãeidim4 ir su tuo

susijg duomenys bütq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisç turintys
informacij 4 apie p aLeidi m4 nagrinej antys asmenys.

6. Kompetentingam subjektui negali büti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti
jam Apraðe priskirtas funkcijas.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS

7. Apie paäeidimq prane5ti vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu gali
bet kuris asmuo, kuri su imone sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai

santykiai (konsultavimo, rangos, staZuotès, prakfikos, savanorystès ir pan.).

8. Informacija apie paZeidimus pateikiama ra5tu. Asmuo, teikiantis informacij4 apie

paäeidimq, turi uZpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybes nustatytos formos prane5im4.

Praneõimo forma skelbiama interneto svetaineje https://giraitesvanden)rs.lt

9. Jeigu asmuo, teikiantis informacij4 apie pai,eidim4, nesilaiko praneðimo formos
reikalavimo ir apie paäeidim4 prane5a laisvos formos prane5imu, praneõime bUtina nurodyti,

kad jis teikiamas vadovaujantis Praneðejq apsaugos istatymu. Praneðime asmuo turi nurodyti,

kas, kada, kokiu búdu ir koki paZeidim4 padare, daro ar rengiasi padaryti ir pan., suZinojimo

apie pai,eidim4 dat4 ir aplinkybes, savo vard4, pavardg, asmens kod4, darbovietg, kitus
kontaktinius duomenis ir, jei imanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar

informacij 4, atskleidZianði4 galimo paZeidimo poZymius.

10. Asmuo, teikiantis informacij4 apie pai,eidim4, praneðim4 kompetentingam

subjektui gali pateikti Siais büdais:

10.1. atsiqsdamas prane5im4 imonei pa5tu, adresu Topoliq g. 5, Giraitès k., Kauno r.

sav. Siunðiant prane5im4 pa5tu po imones pavadinimu turi büti nurodoma Lyma

,,KOMPETENTINGAM SUB JEKTUI ASMENISKAI" ;

10.2. atsiqsdamas prane5im4 elektroninio pa5to adresu pranesk@giraitesvandenys.lt.

1 1. Informacijos pateikimas, siekiant apginti i5skirtinai asmeninius interesus,

nelaikomas prane5imu.

IV SKYRIUS
INFORMA CIJO S APIE PNåNTUTVTUS PRIE MIMA S IR REGIS TRAVIMA S

I2.Informacij1 apie paäeidim4 priima ir Administracijos Dokumentq valdymo

sistemoj e uãregi struoj a kompetentingas subj ektas.

13. Informacija apie paäeidimq, imoneje gauta kitu elektroninio pa5to adresu, nei

nurod¡a Apra5o I0.2 papunktyje, neregistruojama. Gavg toki4 informacij4, imonès
darbuotojai nedelsiant j4 turi persiqsti elektroninio pa5to adresu. pranesk@giraitesvandenys.lt

ir informacij4 iðtrinti.
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14. Jeigu praneðimas gaunamas paðtu, dokumentq valdymo funkcijas atliekantis
padalinys (darbuotojas) prane5imo neregistruoja ir nedelsdamas, bet ne veliau kaip kit4 darbo

dien4, ji perduoda kompetentingam subjektui, kuris prane5im4 uZregistruoja.

15. Kompetentingas subjektas, gavçs informacij4 apie paäeidim4, j4 pateikusiam

asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne véliau kaip kit4 darbo dien4, raðtu informuoja 5i

asmeni apie informacijos gavimo fakt4
16. {mones darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieig4 prie asmens,

teikianðio informacij4 apie paåeidim4, pateiktq duomenq arba gali suZinoti j4 pateikusio

asmens duomenis, yra supaZindinami su atsakomybe uZ Prane5ejq apsaugos istatyme ir (ar)
kituose teises aktuose nustatytq praneSejq apsaugos reikalavimq paZeidim4, privalo pasiraðyti

kompetentingo subjekto pateikt4 konfidencialumo pasiZadejim4 (Apra5o priedas) ir
isipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenq treðiosioms Salims bei uåtikrinti
minetos informacijos ir asmens duomenq konfidencialum4 tiek darbo metu, tiek po jo.

17. Reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4 netaikomas, kai to ra5tu pra5o asmuo,

pateikiantis ar jau pateikçs informacij4 apie paZeidim4 arba pastaroji yraLinomai melaginga.

V SI{YRIUS
INFORMACIJOS APIE PA¿EIDIMUS VERTINIMAS, SPRENDIMU PRIEMIMAS

18. Kompetentingas subjektas, vidiniu kanalu gavgs informacij4 apie paZeidim4

imonèje, nedelsdamas imasi informacij4 tikrinti ir vertinti bei priima vien4 i5 5ir¿ sprendimq:

18 I jei pateikta informacija apie paäeidim4 leidZia pagristai manyti, kad yra
rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas
paZeidimas, nedelsdamas, bet ne veliau kaip per dvi darbo dienas nuo ðios informacijos
gavimo dienos, persiunðia minet4 informacij4 institucijai, igaliotai tirti toki4 informacij4, be

asmens, pateikusio j4, sutikimo ir apie tai ra5tu nedelsiant praneSa Siam asmeniui;

18.2. priimti su tyrimo atlikimu susijusius sprendimus, pvz.kreiptis iimones
kompetenting4 institucij4 del tyrimo pradejimo, komisijos sudarymo ir kt., jeigu prane5imas

atitinka 5io Apraõo 7-9 punktuose nustatytus reikalavimus;
18.3. atsisako tirti (nagrineti) pateikt4 informacij4 apie paäeidim4, jeigu:

1 8.3. 1. praneðimas neatitinka Prane5èjq apsaugos istatymo nuostatq;

18 .3 .2. informacij a grindäiama akiv aizdLiai tikrove s neatiti nkanõi a in formac ij a ;

18.3.3. jau yra i5nagrineta arba nagrinejama imoneje ar kitoje institucijoje.
19. Kompetentingas subjektas, per penkias darbo dienas nuo informacijos apie

paùeidim4 gavimo vidiniu kanalu, raÈtu informuoja j4 pateikusi asmeni apie priimt4
sprendim4 del tokios informacijos tyrimo (nagrinejimo) ir del asmens pripaZinimo ar
nepripaZinimo praneðèju. Sprendimas netirti (nenagrineti) gautos informacijos apie paLeidim4

turi bUti motywotas.
20. Kompetentingas subjektas, baigçs tirti (nagrineti) gaut4 informacij4 apie

paáeidim4, nedelsdamas ra5tu informuoja j4 pateikusi asmeni apie tyrimo (nagrinejimo)

rezultatus, priimt4 sprendim4 ir veiksmus, kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, bei nurodo

Sio sprendimo galimo apskundimo tvark4. PaZeidimo fakto nustatymo atveju, toks asmuo taip
pat turi büti informuotas apie atsakomybç, taikyt4 paäeidimq padariusiems darbuotojams.

21. Informacija apie praneðèjus tyrime nedalyvaujantiems asmenims negali büti
teikiama.
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VI SKYRIUS
NAUDOJIMASIS VIDINIU KANALU

22. Gavçs praneðim4 apie paLeidimus imoneje, kompetentingas subjektas ivertina
gautE informacij4 Apra5e nustatyta tvarka ir per penkias darbo dienas priima sprendimq del

informacij o s nagrinej imo (nenagrinej imo).
23. Priemus sprendim4 nagrinèti informacij4 sprendZiama, kokiu lygmeniu turi bUti

atliekamas tyrimas. Sprendimas priimamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo

kodeksu ir kitais teises aktais, atsiZvelgus i galimybç nustatyti asmens, pateikusio informacij4,

tapatybg, vieðojo intereso uZtikrinim4 ir kt. Prièmus sprendim4 nenagrineti informacijos, apie

tai prane5ama asmeniui, nurodant atsisakymo motyvus.

24. Nusprendgs, kad tyrimas ar jo dalis turi buti atliktas imoneje, kompetentingas

subjektas persiunðia jai nuasmenint4 informacrj1 apie galimus paZeidimus.

25. Atlikusi tyrim4 imone apie jo rezultatus ir priimt4 sprendim4 nedelsdama, bet ne

vèliau kaip per dvi darbo dienas, ra5tu informuoja kompetenting4 subjekt4.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. {mones darbuotojai, paäeidç Apra5o reikalavimus, atsako teisès aktq nustatyta

tvarka,

27. Dokumentai, susijç su Sio Apra5o nuostatq igyvendinimu, saugomi vadovaujantis

imones patvirtintu dokumentacijos planu.

28. Kompetentingas subjektas teikia konsultacijas imones darbuotojams Praneõèjq

apsaugos istatymo, Nutarimo ir Sio Apra5o igyvendinimo klausimais.

29. Kompetentingas subjektas kart4 per metus apibendrina informacijos apie

paZeidimus gavimo ir tyrimo (nagrinejimo) duomenis ir organizuoja statistiniq duomenq

paskelbim4 UAB ,,Giraitðs vandenys" interneto svetainèje https://-eiraitesvandenys.lt.



Informacijos pagal Lietuvos
Respublikos prane5ejq
apsaugos istatym4 UAB
,,Giraitès vandenys" teikimo
tvarkos apra5o priedas

(asmens vardas ir pavardè, pareigos)

KONFIDENCIALUMO PASIZADEilMAS

20 m. d.

Kaunas

1. Að suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas, turesiu prieig4 prie informacijos apie

asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos praneõejq apsaugos istatymo (toliau -
Prane5ejq apsaugos istatymas) nuostatomis taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4.

Si informacija Lietuvos Respublikos istatymq nustatytais atvejais gali bUti atskleista ar

perduota tik igaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Að Zinau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, Prane5êjq apsaugos

istatymo nustatyta tvarka pateikusio informacij4 apie paZeidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai

ar netiesiogiai identifikuoti leidZianti informacija.
3 AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos,

kuriai pagal Prane5ejq apsaugos istatym4 ir Vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo
kanalq idiegimo ir jr.l funkcionavimo uZtikrinimo tvarkos apra54, patvirtint4 Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkriðio 14 d. nutarimu Nr. ll33 ,,Dèl Lietuvos

Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo igyvendinimo", taikomas reikalavimas uZtikrinti
konfìdencialum4, nè vienam asmeniui, kuris nèra lgaliotas naudotis Sia informacija, tiek

istaigos viduje, tiek uZ jos ribq. Taip pat pasiZadu prane5ti savo vadowi apie bet koki4
pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri gali kelti grèsmç tokios informacijos saugumui ir
konfidencialumui uZtikrinti.

4. Að Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darbo laik4 Sioje istaigoje, taip pat

man perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

5 AS esu susipaZinçs su Praneðejq apsaugos ¡statyme ir kituose teisés aktuose

nustatytais praneðèj q ap saugos reikalavi mais.

6. A5 esu ispetas, kad, paZeidus ði pasiZadejim4, man gali buti taikoma atsakomybe uZ

Prane5ejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose nustatytq praneðejq apsaugos

reikalavimq paåeidim4.

(para5as) (vardas ir pavarde)


