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PATVIRTINIMO
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2019 m. vasario 19

Vadovaudamasis LR pranesejq apsaugos istatymo 16 str. 1 ir 3 dalimis bei atsiZvelgdamas i
Vidiniq informacijos apie paZeidimus teikimo kanalq idiegimo ir jq funkcionavimo uZtikrinimo
tvarkos apra5o, patvirtinto LR Vyriausybes 2018-11-14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Del LR prane5ejq
apsaugos istatymo igyvendinimo" nuostatas:

1.

apraS4

Tvirtin

u

Informacijos apie paZeidimus UAB,,Autoaibd" teikimo tvarkos

$ridedama).

2. Nuro dau

IT skyriui Bendrovds

interneto svetaineje
(www.autoaibe.lt) idiegti vidini informacijos apie paZeidimus teikimo kanal4, kuriuo bfltq galima
teikti informacijq apie paZeidimus.
3. P a v e d u Bendroves administracijai uZtikrinti Sio apra5o nuostatq igyvendinim4.
4. I p are i g o j u Bendrovds administracij4 su Siuo fsakymu supaZindintivisus
darbuotoj us, p askelbiant informacij 4 vidiniame imone s tinkle Intranete.
Sis isakymas isigalioja nuo

Direktorius

UAB,,Autoaibe"

jo pasira5ymo dienos

Arlnas Vai5vila

PATVIRTINTA
UAB ,,Autoaibe" Direktoriaus Ar[no Vai5vilos
201,9-02-19 d. isakymu Nr. B-19-02-02
INFORMACIJOS PAIE PAZEIDIMUS UAB ,,AUTOAIBE" TEIKIMO TVARKOS
APRASAS

Bendrosios nuostatos

1.

Informacijos apie paZeidimus UAB ,,Autoaibd" teikimo tvarkos apra5as (toliau tekste
Apra5as) nustato informacijos apie Bendroveje galimai rengiamus, padarytus ar daromus
paZeidimus teikimo, informacijos apie paZeidimus priemimo Bendroveje veikiandiq vidiniu
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu (toliau vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimo
priemimo tvark4.

Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali blti
teikiama informacija apie paZeidimus, nustatyti LR Vyriausybes 2018-11-14 d. nutarimu Nr. 1133

2.

LR pranesejq apsaugos istatymo igyvendinimo".
Bendroveje gauta informacija apie paZeidimus priimama, registruojama, nagrinejama ir
asmenq, teikiandiq informacij4 apie paieidim4, apsaugos priemones uZtikrinamos vadovaujantis
Pranesejq apsaugos lstatymu, kitais teises aktais ir Siuo Apra5u.
4. Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos PraneSejq apsaugos
istatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose prane5ejq apsaugos reikalavimus.
5. Bendroves darbuotojai, kurie gauna, vertina, nagrineja informacij4, privalo uztikrinti
asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informacij4 apie paLeidim4 UB ,,Autoaibe" ir kuri su
Bendrove sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, praktikos ir pan.)
(toliau tekste asmuo, teikiantis informacij4 apie paLeidimq), ir jo teikiamos informacijos
konfi dencialumq, i5skyrus istatymuose nustatytus atvejus.
,,D01

3,

Informacijos apie paZeidimus teikimas

6.

Asmuo, teikiantis informacij4 apre paLeidi^E, jE pateikia uZpildydamas LR Vyriausybes
2018-11-14 d. nutarimu Nr. 1133 ,,Del LR praneSejq apsaugos istatymo igyvendinimo" patvirtint4
praneSimo apie phZeidim4 form4 arba apie paLeidimq prane5a laisvos formos prane5imu, kuriame
turi b[ti nurodyta:
6.1. Asmens,

teikiandio informacij4 apie paieidimq, vardas, pavardd, darbovietd,

gyvenamosios vietos adresas arba el.pa5to adresas korespondencijai gauti, kiti
duomenys ry5iui palaikl,ti ir, jeigu pageidaujama, kaip bei kada geriausia galima su juo
susisiekti;
6.2. Informacijos teikimo pagrindas, t.y. ,,Informacija teikiama vadovaujantis Prane5ejq
istatymu.";
' 6.3. apsaugos
Kada suZinojo apie galim4 paLeidimq, konkredias faktines aplinkybes;
6.4. Asmuo, kuris rengiasi daryti, dalyvauja ar dalyvavo darant paZeidim4;
6.5. Informacija apie galimus tokio asmens motyvus darant paZeidimq;
6.6. Ar apie 5i paLeidimq jau yfa prane5ta, jei taip - kam buvo prane5ta ar buvo gautas
atsakymas;
6.7. Duomenys apie paZeidimo liudininkus;
Jei fmanoma, prie prane5imo apie paLeidim4 prideti ra5ytinius ar kitokio turinio duomenis ar
informacij4, atskleidZiandius galimo paZeidimo poZymius.

7.

Asmuo, teikiantis informacij4 apie paLeidim4, Bendrovei j4 gali pateikti vienu i5 Siq budq:
7.1. Tiesiogiai atvykgs i Bendroves administracijE;
7.2. Atsiqsti informacij4 Bendrovei pa5tu (per pa5to paslaugas teikiandias istaigas), adresu
Minijos g. | 698, LT -94287 Klaipeda;
7. 3. Atsiqsti informacij 4 Bendroves elektroninio pa5to adresu skundai@autoaibe.lt

Informacijos apie paZeidimus pridmimas

8.

Informacij4 apie paZeidim4 priima Administracija, kuri Bendroveje administruoja vidini
kanal4 i yra atsakinga uZ Prane5ejq apsaugos istatymo reikalavimq vykdymq.
9. Informacija apie paLeidim4, gaut4 Administracrjoje kitu elektroninio paSto adresu nei
nurodyta 7.3. punkte, nedelsiant persiundiama Apra5o 7.3. punkte nurodytu elektroninio pa5to
adresu. Siame punkte nustatyta tvarka gauta ir persiqsta elektroniniu pa5tu informacija apie
pa1eidimq turi buti i5trinta nedelsiant.
10. Bendrovds Administracija uZtikrina, kad gauta informacija apie paZeidim4 ir su tuo susijg
duomenys butq laikomi saugiai ir su jais galetq susipaZinti tik toki4 teisg turintys ir informacij4 apie
antys asmenys.
informacij E apie paLeidrm4,j4 pateikusiam asmeniui ne veliau kaip
per 2 darbo dienas nuo informacijos apie paZeidim4 gavimo turi prane5ti asmeniui apie informacijos
gavimo fakt4.
12. Bendroves darbuotojai, kurie pagal atliekamas funkcijas turi prieig4 prie asmens, teikiandio
informacii4 apie paZeidim4, pateiktq duomenq arba gali suZinoti j4 pateikusio asmens duomenis, yra
supaZindinami su atsakomybe uZ Prane5ejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose teises aktuose
nustatytq prane5ejq apsaugos reikalavimq paLeidimq,, privalo pasiraSyti konfidencialumo
pasiZadejim4 (2 priedas) ir isipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenq trediosioms
p aLeidrm4 nagrinej
1

1. Administracija, gavusi

Salims.

Bendrovds darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo Zinomi asmens, pateikusio
informacij4 apie paLeidrmq, duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo uZtikrinti
informacijos ir asmens duomenq konfidencialum4 tiek darbo metu, tiek po jo.

13.

Informacijos apie paZeidimus vertinimas, sprendimq priOmimas

14. Bendrovds Administracija vidiniu kanalu

gavgs informacij4 apie paZeidim4, nedelsdamas

imasi j4 vertinti ir priima vien4 i5 Siq sprendimq:
14.1. Nagrineti pateikt4 infoimacij4 apie paZeidim4;
14.2. Jei gauta informacija apie paLeidim4 leidZia pagristai manyti, kad yra rengiama,
daroma ar padarytanusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas paZeidimas, ne
veliau kaip per dvi darbo dienas nuo Sios informacijos gavimo dienos persiqsti gautq
informacij4 apie paZeidim4 institucijai, igaliotai tirti toki4 informacijq, be asmens, pateikusio
informacij4 apie paZeidim4, sutikimo ir apie tai prane5ti Siam asmeniui;
14.3. Nenagrineti gautos informacijos apie paZeidim4, jeigu:
14.3.L [vertinus prane5im4, nustatoma, kad pateikta informacij4 apie paZeidim4
neatitinka Prane5ejq apsaugos istatymo nuostatq;
14.3.2. Informacija apie paZeidim4 grindZiama akivaizdLiai tikroves neatitinkandia

informacija;
Pateikta informacija apie paZeidim4 jau yra iSnagrineta arba nagrinejama.
15. Administracija, gavusi informacij4 apie paLeidimq,j4 pateikusiam asmeniui ne veliau kaip
pei 5 darbo dienas nuo informacijos apie paZeidim4 gavimo turi prane5ti asmeniui apie jo pateiktos
informacijos nagrinejimo eig4, apie priimtE sprendim4, nagrinejimo rezultatus ir veiksmus, kuriq
buvo imtasi ar planuojama imtis arba atsisakym4 5i4 informacij4 nagrineti. Sprendimas nenagrineti
informacijos apie paZeidimq turi b[ti'motyvuotas. Taip pat asmeniui reikia nurodyti priimto
sprendimo apskundimo tvark4.
16. Nustadiusi paZeidimo fakt4, Bendroves Administracija informuoja asmeni, pateikusi
informacij4 apie paZeidim4, apie atsakomybg, taikyt4 paLeidimEpadariusiems asmenims.

14.3.3.

I7.

Jei asmuo, pateikgs informacij4 apie paZeidim4, negavo atsakymo arba Bendroveje nebuvo
imtasi veiksmq reaguojant i pateiktq informacij4, jis, vadovaudamasis LR Prane5ejq apsaugos
jai
istatymo nuostatomis, turi teisg tiesiogiai kreiptis i kompetenting4 institucij4 - LR Prokurat[r4 ir
pateikti prane5im4 apie paZeidim4.
18. Pranesimo nagrinejimo procesas pavaizduotas Prane5imo nagrinejimo schemoje (1 priedas)

Baigiamosios nuostatos

19. Dokumentai, susijg su Sio Apra5o nuostatq igyvendinimu, saugomi vadovaujantis LR
galiojandiais teises aktais, reglamentuojandiais dokumentq saugojimo, archyvavimo tvark4;
20. Asmenys, paleidg Apra5o nuostatas, atsako LR teises aktq nustatyta tvarka.
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LPATVIRTINTA
UAB,,Autoaib6'o Direktoriaus Aruno Vai5vilo
2019-02-19 d. isakymu Nr. B-19-02-02

s

Informacijos apie paZeidimus
UAB ,,Autoaib6" teikimo apra5o
Priedas Nr. 2

UZDAROSIOS AKCINES BENDROVES,,AUTOAIBE..
(pareigos (didZiosiomis raidemis))

(vardas pavarde (didZiosiomis raidemis))

KONFIDENCIALUMO PASIZANB.TTVTAS
(data)

(vieta)

1.

AS suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas UAB ,,Autoaibe", turesiu prieig4 prie

informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis.LR Pranesejq apsaugos istatymo nuostatomis
taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4. Si informacija LR istatymq nustatytais atvejais
gali bDti atskleista ar perduota tik igaliotiems asmenims ar institucijoms.
2. AS Zinau, kad konfidenciali4 informacij4 sudaro asmens, Prane5ejq apsaugos istatymo
nustatyta tvarka pateikusio informacij4 apie paLeidim4, duomenys ir kita ji tiesiogiai ar netiesiogiai
identifi kuoti leidZianti informacij a.
3. AS pasiZadu uZtikrinti konfidencialum4 ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai
pagal Prane5ejq apsaugos istatym4 taikomas reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4, nd vienam
asmeniui, kuris nera igaliotas naudoti Sia informacija, tiek Bendroves viduje, tiek uZ jos ribq. Taip
pat pasiZadu prane5ti savo vadovui apie bet kokiE pastebet4 ar suZinot4 situacij4, kuri gali kelti
gresmg tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui uZtikrinti.
4. AS Zinau, kad Sis pasiZadejimas galios vis4 mano darb4 laik4 Sioje Bendroveje,taip pat
man perejus dirbti i kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.
5. AS esu susipaZings su Pranesejq apsaugos istatyme ir kituose teises aktuose nustatytais
prane5ej q apsaugo s reikalavimais.
6. AS esu ispetas, kad, paLeidus 5i pasiZadejimq, man gali bflti taikoma atsakomybe uZ
Prane5ejq apsaugos istatyme ir /ar kituose teises aktuose nustatytq prane5ejq apsaugos reikalavimq
paZeidim4.

(Darbuotojo vardas, pavarde, para5as

