Vaikų sveikatos stebėsenos
informacinės sistemos duomenų
saugos aspektai

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos teisinis
pagrindas
• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 22 str. 3 d.
Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo tvarką mokykloje (išskyrus aukštąsias mokyklas)
nustato sveikatos apsaugos ministras kartu su švietimo ir mokslo ministru.

• Sveikatos priežiūros mokykloje tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680.

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos nuostatai
I.

Bendrosios nuostatos (informacinės sistemos tikslai, uždaviniai, funkcijos).

II.

Organizacinė struktūra (informacinės sistemos valdytojo, tvarkytojų teisės ir
pareigos).

III.

Informacinė struktūra (tvarkomi duomenys, jų šaltiniai).

IV.

Funkcinė struktūra (informacinės sistemos posistemės, jų funkcijos).

V.

Duomenų teikimas ir naudojimas.

VI.

Duomenų sauga.

VII. Informacinės sistemos finansavimas, modernizavimas, baigiamosios nuostatos.

Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos
nuostatai
• I. Bendrosios nuostatos.
• II. Elektroninės informacijos saugos valdymas.
• III. Organizaciniai ir techniniai reikalavimai.
• IV. Reikalavimai personalui.

• V. Informacinės sistemos naudotojų supažindinimo su saugos dokumentais principai.

VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS SAUGAUS
ELEKTRONINĖS INFORMACIJOS TVARKYMO TAISYKLĖS
•
•
•
•

I. Bendrosios nuostatos.
II. Techninių ir kitų saugos priemonių aprašymas.
III. Saugus elektroninės informacijos tvarkymas.
IV. Reikalavimai, keliami Informacinei sistemai funkcionuoti reikalingoms
paslaugoms ir jų teikėjams.

VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS
NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS
•
•
•

I. Bendrosios nuostatos.
II. Informacinės sistemos naudotojų ir administratoriaus įgaliojimai, teisės ir
pareigos.
III. Saugaus duomenų teikimo Informacinės sistemos naudotojams kontrolės
tvarka.

Pasižadėjimas saugoti duomenis
Aš įsipareigoju:
1. saugoti konfidencialią informaciją;
2. tvarkyti konfidencialią informaciją vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
3. neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis susipažinti su tvarkoma informacija nė vienam asmeniui, kuris nėra
įgaliotas naudotis šia informacija tiek Informacinėje sistemoje, tiek už jo ribų;
4. pranešti savo tiesioginiam vadovui arba asmeniui, atsakingam už informacijos saugumą, apie bet kokius bandymus sužinoti man patikėtą
konfidencialią informaciją ir apie bet kokią situaciją, kuri gali kelti grėsmę informacijos saugumui;
5. pasibaigus darbo santykiams ar pasikeitus pareigoms, toliau saugoti darbo metu sužinotą konfidencialią informaciją.
Aš žinau, kad:
1. už konfidencialumo pasižadėjimo nesilaikymą bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių konfidencialios informacijos tvarkymą, pažeidimus pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus kyla drausminė, tarnybinė, civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė;
2. asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto konfidencialios informacijos tvarkymo ar kitų duomenų tvarkytojo neteisėtų veiksmų ar neveikimo, turi teisę
reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą;
3. institucija, atlyginusi žalą, patirtą nuostolį išsireikalauja įstatymų nustatyta tvarka iš informaciją tvarkančio darbuotojo, dėl kurio kaltės atsirado
žala;
4. šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus darbo ar sutartiniams
santykiams.

VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS
VEIKLOS TĘSTINUMO VALDYMO PLANAS
•
•
•
•
•

I. BENDROSIOS NUOSTATOS.
II. ORGANIZACINĖS NUOSTATOS.
III. APRAŠOMOSIOS NUOSTATOS.
IV. PLANO VEIKSMINGUMO IŠBANDYMO NUOSTATOS.
VAIKŲ SVEIKATOS STEBĖSENOS INFORMACINĖS SISTEMOS VEIKLOS ATKŪRIMO DETALUSIS
PLANAS

• Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema – įregistruota Registrų ir valstybės
informacinių sistemų registre, kurio valdytojas yra Informacinės visuomenės plėtros
komitetas prie Susisiekimo ministerijos
• Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijoje atlikta išankstinė patikra ir priimtas sprendimas
leisti tvarkyti ypatingus asmens duomenis
• Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema bus kuriama pagal techninį aprašymą
(specifikaciją), patvirtintą 2015 m. rugsėjo 10 d.

Atsakomybė
Administracinių nusižengimų kodeksas
82 straipsnis. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas
•1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki
penkių šimtų aštuoniasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto
penkiasdešimt eurų.
•2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt
iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki trijų
tūkstančių eurų.

Ačiū už dėmesį

