
Neskelbtinos informacijos konfidencialumui, 

 įrašų tikslumui, paslaugų gavėjų privatumui, 

 orumui ir fizinei neliečiamybei užtikrinimo 

 tvarkos priedas Nr. 1 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

___________________________________ 

(Data) 

__________Kaunas___________ 
(Sudarymo vieta) 

 

Aš ________________________________________________________________________________________________ 

(Vardas, pavardė) 

1. Pripažįstu, kad atlikdamas (-a) darbą ir visas kitas pareigas, kurias man gali tekti vykdyti 

pagal darbo sutartį ir/ar LSB Kauno skyriaus Pirmininko, Slaugos skyriaus vadovo nurodymą, galiu gauti 

ir gausiu informacijos apie tam tikrus konfidencialius veiklos klausimus ir informacijos, kuri yra susijusi 

su  socialinių paslaugų gavėjais. 

2. Pasižadu: 

2.1. Saugoti duomenis, sudarančius LSB Kauno skyriaus Konfidencialią informaciją, kurie tapo 

arba taps žinomi, ir neskleisti konfidencialios informacijos tretiesiems asmenims nei darbo metu, nei 

pasibaigus darbo sutarties laikotarpiui, neatsižvelgiant į priežastis, išskyrus atvejus, kai:  

2.1.1. Konfidenciali informacija gali būti atskleidžiama darbuotojams, kurie, vykdydami darbo 

funkcijas, turi teisę susipažinti su Konfidencialia informacija; 

2.1.2. Gaunamas raštiškas LSB Kauno skyriaus Pirmininko, Slaugos skyriaus vadovo leidimas 

(rezoliucija); 

2.1.3. To reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai; 

2.2. Saugoti gautą Konfidencialią informaciją ir imtis reikiamų priemonių, kad Konfidenciali 

informacija nebūtų prieinama ir atskleista tretiesiems asmenims; 

2.3. Naudoti gautą Konfidencialią informaciją išimtinai tik LSB Kauno skyriaus interesais; 

2.4. Konfidencialios informacijos nekopijuoti, nefotografuoti arba kitu būdu nedauginti, 

nedaryti jokių pakeitimų ir nenaudoti asmeniniams tikslams arba savo šeimos, giminaičių arba trečiųjų 

asmenų interesais be aiškaus išankstinio raštiško LSB Kauno skyriaus Pirmininko, Slaugos skyriaus 

vadovo sutikimo; 

2.5. Saugoti man patikėtus dokumentus, kuriuose yra duomenys, sudarantys Konfidencialią 

informaciją, tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti arba pasinaudoti. 

3. Patvirtinu, kad man išaiškinta, kad LSB Kauno skyriaus Konfidencialią informaciją sudaro 

visa informacija, apibrėžta Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo 

laikymosi tvarkos apraše, su kuriuo esu pasirašytinai supažindintas (-a). 

4. Esu įspėtas (-a), kad pažeidęs šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti padarytą žalą Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir kad už Konfidencialios informacijos atskleidimą man gali būti 

taikoma LSB Kauno skyriaus vidaus dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta 

atsakomybė. 

________________________  ___________________________________________ 

                  (parašas)                                                                     (Vardas, pavardė)  


