Paskelbta „Empower" grupės privatumo politika ir
papildomos gairės
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„Empower“ skelbia privatumo politiką ir papildomas gaires dėl asmens duomenų
apsaugos, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir asmens duomenų tvarkymo
pažeidimų. Visi „Empower“ grupės darbuotojai turėtų gerai susipažinti su šiomis
gairėmis.
„Empower" grupė ir visi jos filialai bei dukterinės įmonės yra įsipareigoję saugoti savo
darbuotojų, klientų, tiekėjų ir kitų suinteresuotų šalių privatumą pagal galiojančius duomenų
apsaugos ir privatumo įstatymus, pavyzdžiui, Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą (toliau - GDPR), kuris įsigalioja 2018 metų gegužės 25 d. Bendrasis duomenų
apsaugos reglamentas nustato, kokios yra asmenų teisės ir kokios pareigos iš to kyla už
duomenų tvarkymą atsakingai organizacijai, be to, pagal GDPR yra numatomos griežtos
sankcijos už taisyklių nesilaikymą.
Verslo veiklos metu mes neišvengiamai gauname, kaupiame, prižiūrime, naudojame ir
dalijamės daugybe asmeninės informacijos su klientais ir verslo partneriais. Siekdama
užtikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, „Empower" paskelbė šią Privatumo politiką.
Jos tikslas - apibūdinti tuos pagrindinius privatumo principus, kurie yra taikomi „Empower"
grupėje tvarkant asmens duomenis. Šie principai suteikia paramą tam tikroms verslo vienetų
veiklos procedūroms ir kitoms konkretesnėms privatumo gairėms. „Empower" grupės
vykdantieji vadovai patvirtino šią Privatumo politiką 2018 m. pradžioje.
„Empower“ Privatumo politika ir papildomos duomenų apsaugos ir duomenų subjektų teisių
įgyvendinimo gairės skelbiamos „Empower“ grupės intranete, o popierinę versiją galima
gauti iš biuro administratorės.
Kiekvienas „Empower" darbuotojas turėtų atidžiai susipažinti su minėtomis gairėmis
prieš 2018 m. gegužės 25 d. įsigalint GDPR.

Asmens duomenų tvarkymo pažeidimų valdymo gairės
Labai svarbu, kad visi padaliniai įgyvendintų „Empower IT" procedūras ir kitas duomenų
saugumo instrukcijas. Be to, kiekvienas „Empower" darbuotojas visada privalo užtikrinti,
kad duomenų tvarkymo metu nekiltų grėsmė nei asmens duomenims, nei duomenų bazių
vientisumui ir saugumui.
Vis dėlto nepaisant visų techninių ir organizacinių priemonių, galime susidurti su asmens
duomenų pažeidimu. Tokiu atveju svarbu, kad „Empower“ grupės valdymo centras iš karto
gautų pranešimą. Susisiekite su „Empower“ valdymo centru telefonu +358 29 020 2500,
jis veikia 24/7.
Asmenų duomenų saugumo pažeidimas – tai pažeidimas, dėl kurio atsitiktinai arba
neteisėtai sunaikinami, prarandami, keičiami, neteisėtai atskleidžiami asmens duomenys arba
jie tampa prieinami. Atkreipkite dėmesį, kad pažeidimo sąvoka apima ir kitus įvykius, o ne
tik tradicinius duomenų saugumo pažeidimus.
Kokie atvejai yra laikomi asmens duomenų pažeidimais:
 saugumo išpuoliai į duomenų sistemas; atsitiktinis informacijos atskleidimas rankiniu
būdu, pvz., siuntimo atveju korespondencija išsiųsta klaidingu adresu; kažkur paliktas
užmirštas dokumentas (konfidencialumo pažeidimas);
 neleistinas arba atsitiktinis asmens duomenų pakeitimas (vientisumo pažeidimas);
 taip pat atsitiktinis ar neteisėtas asmens duomenų praradimas ar sunaikinimas
(prieinamumo pažeidimas).

Kaip duomenų valdytojas „Empower" teisiškai privalo pranešti apie tokius pažeidimus
atsakingoms valdžios institucijoms ir asmenims, kuriems yra padarytas duomenų saugumo
pažeidimas. Be to, duomenų tvarkytojas privalo informuoti apie pažeidimą ir trečiąsias šalis.
Todėl jei įtariate, kad kokiu nors būdu buvo pažeistas duomenų saugumas, nedelsdami apie
tai praneškite „Empower“ valdymo centrui.
Gaires dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo rasite čia arba popierinę versiją turi biuro
administratorė.

