PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2018 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. A-534
2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. A-885
TEISĖS IR PERSONALO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1.
2.
3.

Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
Pareigybės lygis – A.
Pareigybės kategorija – 11.
II. PASKIRTIS

4.

Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga asmens duomenų apsaugos politikai savivaldybės
administracijoje įgyvendinti ir kontroliuoti, kaip ji įgyvendinama administracijos padaliniuose,
teikti metodinę pagalbą asmens duomenų apsaugos klausimais administracijos darbuotojams,
savivaldybės įstaigoms ir įmonėms.
III. VEIKLOS SRITIS

5.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje – asmens duomenų
apsaugos – srityje.
IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.
7.

8.

9.

Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba
viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą.
Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais ir kitais teisės aktais, reikalingais pareigybės funkcijoms vykdyti asmens duomenų
apsaugos srityje.
Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti rengti
sprendimų projektus, teisinius dokumentus, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, taisyklingai
kalbėti ir rašyti.
Mokėti dirbti su teksto redaktoriumi, skaičiuokle, pristatymų kūrimo programa, internetu,
elektroniniu paštu, duomenų bazių valdymo programa.
V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

10. Informuoja duomenų valdytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal
duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus.
11. Rengia teisės aktų projektus duomenų apsaugos klausimais, teikia siūlymus dėl savivaldybės
institucijų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir duomenų apsaugą,
tobulinimo.
12. Tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į
duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

2

13. Stebi ir analizuoja, kaip duomenis tvarkantys įstaigos darbuotojai laikosi asmens duomenų
tvarkymo reikalavimų.
14. Nagrinėja ir tikrina, ar duomenų tvarkymo veikla įstaigoje atitinka teisės aktų reikalavimus.
15. Teisės aktų nustatyta tvarka atlieka poveikio duomenų apsaugai vertinimą ir parengia priemonių
planą nustatytoms rizikoms sumažinti.
16. Atlieka galimo asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimus, nagrinėja asmenų skundus dėl
pažeidimų asmens duomenų tvarkymo srityje.
17. Stebi ir tikrina informacinių technologijų naudojimą duomenų tvarkymo srityje, teikia
pasiūlymus Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui dėl naujų priemonių įdiegimo siekiant užtikrinti
duomenų apsaugą.
18. Įvertina įstaigos informacinių išteklių atitiktį nustatytiems organizaciniams ir techniniams
kibernetinio saugumo reikalavimams ir teikia pasiūlymus Bendrojo priėmimo skyriaus vedėjui
dėl trūkumų pašalinimo.
19. Skatina duomenų apsaugos kultūrą įstaigoje, renka informaciją duomenų tvarkymo veiklai
identifikuoti.
20. Teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis teikia Valstybinei asmens duomenų apsaugos
inspekcijai informaciją apie kibernetinius incidentus, susijusius su asmens duomenų saugumo
pažeidimais, ir taikytas šių incidentų valdymo priemones
21. Informuoja Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją apie įstaigoje įvykusius asmens
duomenų pažeidimus.
22. Konsultuoja įstaigos darbuotojus ir kitų institucijų vadovus ir darbuotojus asmens duomenų
apsaugos klausimais, jeigu reikia – organizuoja mokymus.
23. Dirba su Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos „Biudžetas“ Personalo moduliu
(suveda asmeninę informaciją apie darbuotojus, jų priėmimą, perkėlimą ir atleidimą,
atlyginimus, atostogas ir kt.).
24. Pavaduoja vyriausiąjį specialistą (personalo) ligos atveju ar atostogų metu.
25. Dalyvauja savivaldybės institucijų sudaromų komisijų darbe.
26. Teisės aktų nustatyta tvarka teikia reikiamą informaciją kitoms institucijoms.
27. Pagal kompetenciją atstovauja rajono savivaldybei teismuose.
28. Vykdo kitus su rajono savivaldybės administracijos funkcijomis susijusius nenuolatinio
pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.
VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
29. Vyriausiasis specialistas yra pavaldus skyriaus vedėjui.

Susipažinau
____________________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas ir pavardė)

____________________________
(Data)

