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Vadovaudamasi Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro istatq,
patvirtintq Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2020 m. lapkridio 23 d. isakymu Nr.
V-1827 ,,Del Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro istatq patvirtinimo" 61.10
papunkdiu:
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Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro informacijos
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saugumo reikalavimus (pridedama).
netekusius galios Klaipedos Emesto Galvanausko profesinio mokymo
2.P rip a Z is
Klaipedos Emesto Galvanausko
centro informacijos saugumo valdyno sistemos vadov4
profesinio mokymo centro informacijos saugumo reikalavimus, patvirtintus 2020 m. sausio 9 d.
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KLAIPEDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
INFORMACIJOS SAUGUMO REIKALAVIMAI

I SKYRIUS
BE,NDROSIOS NUOSTATOS

Centro informacijos saugumo valdymo sistemos (oliau - ISVS) ir susijg informacinirl
(toliau-lS)
reikalavimai (toliau - Reikalavimai) yra vidaus dokumentas, nustatantis Centro
sistemq
informacijos saugos taisykles, taikomas pirminio, tQstinio profesinio mokymo, vairuotojtl mokymo,
bendrojo ugdymo ir profesines reabilitacijos paslaugq teikimo srityje ir visuose Centro padaliniuose
bei privalomi visiems Centro darbuotojams, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir jq
atstovams, kuriems sutartiniq santykiq pagrindu yra suteikta prieiga prie Centro tvarkomos
informacijos ar informacijos apdorojimo priemoniq sutartyse numatytoms funkcijoms atlikti.
2. Sis dokumentas reglamentuoja pagrindinius Centro informacijos saugumo uztikinimo ir
valdymo principus, siekiant uZtikinti Centro, jo teikiamq paslaugq gavejq ir kitq suinteresuotq Saliq
informacijos saugum4.
3. Centro Reikalavimai atitinka:
3.1. 2016 m. balandZio 27 d. Europos Parlamento ir tarybos reglament4 GS) 2016/679 del
fiziniq asmenq apsaugos tvarkant asmens duomenis ir del laisvo tokiq asmenq judejimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46iEB (Bendrasis duomenq apsaugos reglamentas arba Reglament4 (ES)
20t6t679);

L

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Asmens duomenq teisines apsaugos istatymq;
Lietuvos Respublikos civilinis kodeks4;
Darbo kodeks4;
Emesto Galvanausko profesinio mokymo centro isatus;
Standarto LST EN ISO/IEC 27001 ,,Informacines technologijos. Saugumo metodai.
Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimus (lSO/lEC 27002:2013, iskaitant
Cor. 1 :2014 ir Cor.2:201 5);
4. Reikalavimai periodiSkai, ne rediau kaip kart4 metuose, perZitirimi ir, jei reikia (ivykus
pasikeitimams ar atsiradus nauj iems informacijos saugumo reikalavimams), pakeidiami nauja
redakcij a.
5. Darbuotojams, nesilaikantiems Siq Reikalavimq, gali b0ti taikoma drausmine atsakomyb€.

II SKYRIUS
TERMINAI IR APIBREZTYS

6.

Konlidencialumas

-

Informacija (Zodine, raSytine

ar

elektronine),

kuri gali btiti

prieinama ir atskleidZiama tik tam tikram apibreZtam Zmoniq ratui;
Neliojamas irenginys - Ne5iojamasis kompiuteris, i5manieji telefonai ir kita ne5iojama
informaciniq technologijq iranga;
Informaciniai i5tekliai Centro valdoma ir tvarkoma informacija bei informaciniq
technologijq priemones, naudojamos tai informacijai apdoroti;
[ranga - IS technine ir programine iranga;

7.

8.

9.

10. Galimyb0

-

-

potencialus ivykis, galintis padary.ti teigiam4 itak4 Centrui

informaciniams iStekliams;

ir

jo

lL

-

potenciali nepageidaujamq
galimybe;
iStekliams,
informaciniams
12. Neatitiktis - reikalavimo ne[vykdymas;
Gr0smd

ivykiq, galindiq padaryti Zal4 Centrui ir jo

13. Nepriimtina rizika - rizika, kuri yra nepriimtina Centrui, atsiZvelgiant i gresmOs
tikimybes laipsn[ irjos sukeltq padarinit] dydi;
14. PaLeidLia'mumas - paZeidZiama informacinio iStekliaus savybe, del kurios gali kilti
ivairaus pobldZio gresmes;
15. Priimtina rizika - rizika, kuri yra priimtina Centrui, atsiZvelgiant inustatytus kriterijus;
16. Rizika - informacijos saugumo [vykio tikimybes ir jo padariniq derinys;
17. Rizikos valdymo priemones - organizacines (administracines, teisines), technines ir
frzines priemones, mazinandios rizikq;
18. Suinteresuotos Salys - fiziniai ir juridiniai asmenys (klientai, tiekejai, darbuotojai,
Institucijos, teises aktais reglamentuojandios informacijos saugq ir Centro veikl4), nustatantys
Reikalavimus Centrui ar privalantys jq laikytis;
19. Infrastruktiira - duomenq baziq valdymo sistemos, operacinOs sistemos, technine
iranga, kompiuteriq tinklai, duomenq masyvai ir jq tinklai, patalpos ir irengimai bei minetiems
informaciniams iStekliams palaikyti reikalingos paslaugos, teikiamos tiekejq;
20. Informacijos saugumo igaliotinis - Centro direktoriaus igaliotas asmuo, atsakingas uZ
Reikalavimq prieZi[r4;
21. Informacijos saugumo galimyb6 - potencialus ivykis, galintis padaryi teigiam4 itak4
Centrui ir jo informaciniams iStekliams;
22. Informacijos saugumo grOsm0 - potenciali nepageidaujamq ivykiq, galindiq padaryti
Zal4 Centrui ir jo informaciniams iStekliams, galimybe;
23. Informacija - visa Centro gaunama, kuriama, valdoma, naudojama raSytine, Zodine ar
elektronine informacij a;

24. Informacijos saugumas

- informacijos konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo

iSsaugojimas;

- vienas ar daugiau nepageidaujamq ar netiketq
pakenkti
didelg
tikimybg
Centro
veiklai ir keliandiq gresmg informacijos saugumui;
turindiq
ivykiq,
26. Informacijos saugumo ivykis - ivykis, susijgs su informacija ar informacijos apdorojimo
priemone, rodantis saugumo reikalavimq sprag4 ar apsaugos priemoniq trikti arba nenumatytos
situacijos, turindios poveiki saugumui uztikinti, atsiradim4;
27. ISVS - informacijos saugumo valdymo sistema;
28. Liekamoji rizika - rizika, pritaikius rizikos valdymo priemones;
29. Prieinamumas informacijos savybe biiti pasiekiamai tada, kai yra reikalinga ir
naudojama tik teisetq naudotojq:
30. Privatumo paieidimas situacija, kurioje asmeni identifikuojanti informacija yra
tvarkoma p-aZeidZiant vien4 arba daugiau privatumo ir asmens duomenq apsaugos reikalavimus;
3l. Sifravimas - duomenq formos pakeitimas, siekiant uZtikinti duomenq konfidencialum4;
32. Vientisumas - informacijos savybe, kad ji nebfltq pakeista nei atsitiktinai, nei neteisetu
biidu.
33. Kitos Reikalavimuose vartojamos s4vokos atitinka s4vokas, apibreZtas standarte LST EN
ISO/IEC 27000 ,,lnformacines technologijos. Saugumo metodai. lnformacijos saugumo valdymo
sistemos. ApZvalga ir ai5kinamasis Zodynas".
25. Informacijos saugumo incidentas

-

-

III SKYRIUS
INFORMACIJOS SAUGUMO POLITIKA IR TIKSLAI

34. Informacijos saugumo valdymo tikslas - apsaugoti vis4 Centro gaunam4, siundiam4,
valdom4 ir naudojamq ra5yting, elektroning ir Zoding informacij4 nuo visq galimq gr€smiq, galindiq
tureti ltakos klientq duomenq saugumui, Centro vykdomai veiklai ir reputacijai.
35. Centro vadovybe isipareigoja:
35.1 nustatyti informacijos saugumo politik4 ir tikslus;
35.2 uztikrinti apr[pinim4 iStekliais, reikalingais uZtikrinti tinkam4 informacijos saugumo
valdym4;
35.3 sudarlti s4lygas darbuotojams tobulinti Zinias informacijos saugumo srityje;
35.4 saugoti klientq informacij 4.
36. Informacijos saugumo strateginOs kryptys:
36.1. uztikinti ir valdyti atitikim4 suinteresuotq Saliq teises aktais nustatytus ir keliamus
Centrui informacij os saugumo reikalavimus;
36.2 uZtikrinti tinkam4 ir efektyvq informacijos valdym4, siekiant iSvengti veiklos sutrikdymo
del informacijos konfidencialumo, vientisumo bei pasiekiamumo paZeidimq ir igyvendinant gerqiq
praktik4 atitinkandias organizacines ir technines saugumo priemones;
36.3 uZtikrinti efektyvq informacinio saugumo rizikos valdym4 ir tinkamq rizikos valdymo
priemoniq naudojim4, siekiant suvaldyti rizik4 iki priimtino lygio, atliekant kasmetini rizikos
vertinim4 ir igyvendinant rizikos valdymo priemoniq plan4;
36.4 uZtikinti informacijos saugumo ivykiq ir incidentq identifikavim4, sprendim4 ir jq
prieZasdiq Salinimq;
36.5 uztikrinti, kad visi Centro darbuotojai Zinotq ir laikytqsi nustatytq informacijos saugumo
reikalavimq.
vykdymas
37. Informacijos saugumo politika, tikslai nustatomi, patvirtinami
perZiDrimas kiekvienos vadovybes perZiiiros metu.
38. Informacinio saugumo valdymo veiksmingumo vertinimo rodikliai i5destyti 1-ame
priede.

t

ir jq

IV SKYRIUS
ATSAKOMYBBS, SUSI.IUSIOS SU INFORMACIJOS SAUGA IR INFORMACIJOS
VALDYMO SISTEMA
39. Centro vadovybe:

39.1 nustato Centro informacijos saugumo politik4 bei tikslus ir uZtikrina jq atitikim4 Centro
veiklos tikslams bei iSoriniams ir vidiniams informacijos saugumo reikalavimams;
39.2 Skiria ISVS ir informacijos saugos igaliotini ir asmens duomenq apsaugos pareigiin4;
39.3 tvirtina ISVS reglamentuojandius dokumentus ne rediau kaip kart4 per metus
organizuoja saugos dokumentq perZiiir4 bei tikrina, kaip jie vykdomi;
39.4 tvirtina informacijos saugumo rizikos vertinimo rezultatus;
39.5 atlieka vadovybes perZitir4 ir priima reikiamus sprendimus del ISVS tobulinimo;
39.6 uZtikina informacijos saugumui igyvendinti reikalingq i5teklirt skyrim4;
39.7 paskirsto atsakomybes uZ informacijos saugumq;
39.8 komunikuoja darbuotojams apie nustatytrl informacijos saugumo reikalavimq laikymosi
svarb4;

ir

39.9 atsako uZ informacin€s sistemos tvarkomos informacijos tvarkymo teisetum4 ir
informacijos saug4;
39.10 nustato priimtinos rizikos lygi Centre;
39.1 1 uZtikrina nuolatini ISVS tobulinim4 ir kontroliuoja, kad biitq skiriami pakankami,
racionaliai ir taupiai naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai istekliai, susijg su informacines
sistemos tvarkymu;
39.12 skiria ISVS vidaus audito vadov4 ir auditorius.

40. Informacijos saugumo igaliotinis:
40.1 komunikuoja darbuotojams apie nustatytq informacijos saugumo reikalavimq laikymosi
svarb4;
koordinuoja Centro informacijos saugumo politikos bei saugumo
40.2 organizuoja

ir

reikalavimq igyvendinim4;
40.3 komunikuoja darbuotojams apie nustatyq informacijos saugumo reikalavimq laikymosi
svarb4;

40.4 organizuoja

ir

koordinuoja informacijos saugumo ivykiq

ir

incidentq analizq ir

koregavimo veiksmq vykdym4;
40.5 organizuoja informacijos saugumo rizikos vertinimql
40.6 inicijuoja ir dalyvauja informacijos saugumo vidaus audituose;
40.7 pateikia Centro direktoriui informacijq apie ISVS funkcionavim4 ir teikia pasiiilymus del
ISVS tobulinimo;
40.8 atlieka vidiniq ir iSoriniq informacijos saugumo reikalavimq stebejim4 bei vykdomos
veiklos atitikti Siems reikalavimams:
40.9 koordinuoja ISVS veiksmingumo matavimus bei organizuoja rizikos vertinim4;
40.10 kontroliuoja ISVS vadovybes perZiiiros metu priimtq sprendimq igyvendinim4;
40.11 organizuoja darbuotojq mokymus ISVS klausimais.
41. Asmens duomenq apsaugos pareiglnas:
41.1 uztikina, kad Centre vykdomas asmens duomenq tvarkymas atitiktq BDAR, kitq,
asmens duomenq teising apsaug4 reglamentuojandiq teises aktq reikalavimus, tinkamai ivertinant
duomenq tvarkymo operacijas, duomenq tvarkymo pobiidi, aprepti, kontekst4, tikslus, potenciahl
pavojq;
41.2 stebi kaip laikomasi BDAR, kitq, asmens duomenq teising apsaugq reglamentuojandiq
teises aktq reikalavimq, Siq Taisykliq, kitq vidiniq dokumentq, susijusitt su asmens duomenq
apsauga;

41.3 konsultuoja ir stebi, kaip Centre atliekamas poveikio duomenq apsaugai vertinimas;
41.4 informuoja Centro vadov4 ir kitus darbuotojus apie jq pareigas pagal BDAR ir kitus,
asmens duomenq teising apsaugq reglamentuojandius, teises aktus ir juos konsultuoja del konkrediq
pareigq vykdymo;
41.5 informuoja Centro vadov4 apie bet kokius neatitikimus, paZeidimus asmens duomenq
apsaugos srityje, kuriuos Pareigiinas nustato, vykdydamas savo funkcijas;
41.6 moko Centro darbuotojus, dirbandius su asmens duomenimis, asmens duomenq teisines
apsaugos klausimais;
41.7 bendradarbiauja ir yra kontaktinis asmuo santykiuose su Valstybine duomenq apsaugos
inspekcija (toliau - VDAI).
42. Cenlro darbuotojai privalo:
42.1 lai$tis informacijos saugumo politikos ir nustatytq reikalavimq;
42.2 sa:ugoti Centro ir jo klientq informacij4;
42.3 nedelsiant prane5ti apie silpn4sias vietas, pastebetus galimus ar ivykusius informacijos
saugumo ivykius ar incidentus tiesioginiam vadovui arba Informacijos saugumo igaliotiniui.

V SKYRIUS
NUOTOLINIS DARBAS

43. Centro darbuotojams prisijungti prie Centro vidinio tinklo ir dirbti nuotoliniu biidu
leidZiama tik gavus tiesioginio vadovo ar skyriaus vadovo leidim4, kuri isakymu tvirtina Centro
Direktorius ir apie tai informuojamas IT specialistas.

VI SKYRIUS
PRIIMTINAS TURTO NAUDOJIMAS
44. Centras, atsiZvelgiant idarbuotojo einamas pareigas, savo nuoZi[ra darbuotojams suteikia
darbo priemones. Centrui priklausandios Informacines ir komunikacines technologijos, t. y.
kompiuteriai, mobilieji tetefonai, prieiga prie intemeto, elektroninis paStas, spausdintuvai, duomenq
laikmenos ir kiti prietaisai, yra skirtos i5imtinai darbuotojq darbo funkcijoms vykdyti, jeigu Centras
su darbuotoju nesusitaria kitaip.

45. {galioti Centro darbuotojai informacijos saugumo ir sistemq prieZiiiros tikslais gali bet
kuriuo metu tikrinti technines ar programines [rangos darb4, kompiuteriq tinklo sraut4 ir naudotojq
veiksmus sistemose.
46. Naudoj ant programing, techning irang4 ir popierinius dokumentus turi blti laikomasi
Zemiau iSvardintq reikalavimq:
46.1 visa technine ir programine iranga turi b[ti isigyta i5 oficialiq tiekejq;
46.2 visi ne5iojami ar stacionariis kompiuteriai turi b0ti apsaugoti slaptaZodZiu;
46.3 negalima diegtis programines lrangos be administratoriaus leidimo;
46.4 pasitraukus nuo irenginio privaloma ijungti ekano uZskland4 su slaptaZodZiu;
46.5 darbuotojai privalo laikytis papildomq reikalavimq ne5iojamiems irenginiams, nurodytq
skyriuje Ne.iiojam4 irenginiq naudoj imas ;
46.6 naudojant techning irang4 pakartotinai turi bUti uZtikrinamas prie5 tai joje buvusios
informacijos panaikinimas;
46.7 veilant irang4 remontuoti turi buti iSimtos laikmenos su informacija;
46.8 nebereikalinga popierine informacija turi blti naikinama dokumentq naikikliu, o
elektronine - programinemis priemonemis tokiu b[du, kad jos neb[tq galima atkurti;
46.9 archyviniai dokumentai, kuriq archyvavimo laikas pasibaiggs, naikinami naudojantis
dokumentq naikinimo paslaugas teikiandios [mones paslaugomis pagal sutartyje numat]tas s4lygas,
uZtikinant informacijos konfidencialumq;
46.10 nenaudojami popieriniai dokumentai, kuriuose yra konfidenciali informacija, turi b0ti
laikomi rakinamuose staldiuose ar spintelese;
46.1I atspausdinus popierinius dokumentus, nepalikti jq be prieZiiiros prie spausdintuvo, o i5
karto pasiimti;
46.12 ivykus irangos ar dokumentq vagystei darbuotojai turi nedelsiant apie tai informuoti
informacijos saugumo igaliotini ir tiesiogini vadovq;
46.13 Darbuotoj ams draudZiama:
46.13.1 metyti, lauZyti, dauZyti, ardyti [renginius, deti antjq sunkius daiktus;
46.13.2 bandyti Salinti, apeiti ar i5jungti irenginyje nustat)'tas saugumo priemones;
46.1 3.3 naudoti nelicencijuot4 programing irang4 ar kitq intelekting nuosavybg;
46.13.4 leisti naudotis irenginiu kitiems Zmonems;
46. 1 3.5 paZeisti gamintojo nustatytas eksploatavimo rekomendacijas.
47. Ne5iojamq irenginiq naudoj imas:
47.1 lT specialistas darbuotojq gr4Zintuose nenaudojamuose neSiojamuose irenginiuose
esandi4 informacijq turi panaikinti taip, kad jos negalima biitq atkurti;

47.2 irenginiai turi buti saugomi nuo aplinkos poveikio: dulkiq, vibracijos, cheminiq
medZiagq, elektromagnetinio spinduliavimo;
47.3 irenginiai turi b0ti apsaugoti nuo dideliq temperatiiros pokydiq;
47.4 nenaudojamus neSiojamus irenginius grqZinti IT specialistui;
47.5 iranga ir duomenq laikmenos, i5ne5tos uZ Centro ribq negali

btiti paliekamos vie5ose
prieZi0ros;
vietose be
47.6 kelioniq metu registruoti irang4 kaip rankini bagaZq, jei yra tokia galimybe;
47.7 esant kelionese, vengli prisijungimo prie neZinomq bevieliq tinklq.

YII SKYRIUS
ELEKTRONINIO PASTO NAUDOJIMAS
48. Centro elektroninis pa5tas turi biiti naudojamas tik Centro veiklos funkcijoms atlikti;
49. DraudZiama aktyvuoti itartinas nuorodas, gautas i5 nepatikimq ar neZinomq siuntejq;
50. DraudZiama atidarineti el. laiSkq priedus, kurie gauti i5 nepatikimq siuntejq ar atrodo
itartini, ypad su vykdomqjq bylq iSpletimais (exe, scr, com, pif, vbs, bat, cmd, dll ir pan.). Jei
itartinas priedas gautas iS patikimo siuntejo - biitina susisiekti su siunteju prie5 bandant pried4
atidaryti.

51. DraudZiama kurti ar persiqsti grandininius el. lai5kus, kuriuose skatinama persiqsti el.
laiSk4 savo draugams ar pan.;

52. Draudliarna siqsti elektroniniu paStu neuZ5ifruot4 konfi denciali4 informacij4;
53. DraudZiama vidaus ir isores adresatams siqsti menkaverdio turinio elektroninius lai5kus,
iskaitant (bet neapsiribojant) nepageidaujamo turinio elektroninius lai5kus (angt. Spam);
54. DraudZiama naudoti kito naudotojo el. pa5to adresq;
55. DraudZiama atsakineti i nepageidaujamus reklaminio ar informacinio pobiidZio lai5kus,
iskaitant atsisakymo juos gauti tikslais;
56. DraudZiama reaguoti i bet kokio pobUdZio el. laiSkus, kuriais pra5oma i5siuntineti juos
kuo platesniam gavOjq ratui;
57. Negavus Direktoriaus raStinio leidimo, draudZiama siqsti elektroniniu pa5tu:
57.1 informacij4 apie informacijos saugumo uZtikrinimo priemones;
57.2 informacij4 apie Centr4, jo klientus, partnerius ir apie personalo veiklq bei personalo
duomenis;

57.3 informacij4 apie Centro informaciniq i5tekliq funkcionavimo principq reglamentavim4,
informacijos saugumo politikos uZtikinimo bei kontroles priemones.
58. Bent kart4 per ketvirti darbuotojas privalo i5trinti maZaverdius gautus ir i3siqstus
elektroninius lai5kus (pvz., lai5kus, patvirtinandius, kad gautas tam tikras lai5kas).

VIII SKYRIUS
KITI PRIIMTINO INFORMACINIU ISTEKLIU NAUDOJIMO REIKALAVIMMAI
59. Darbuotojai turi uZtikinti, kad tretieji asmenys neb[tq paliekami Centro administracindse
patalpose be prieZiiiros.

60. I5eidami i5 kabinetq administracijos darbuotojai privalo uZrakinti kabineto duris.
61. Centre dirba sargai, bendrabudio budetojai, kurie registruoja raktq paemim4 ir gr4Zinim4
nuo klasiq, kitq patalpq, bendrabudiq kambariq.

62. TNn tikruose kabinetuose irengta patalprl signalizacijos sistema.
63. Patekimas prie serveriq irangos, kuriose saugomi duomenys, yra apribotas fizinemis
priemonemis (rakinama atskira patalpa), i kuri4 gali patekti tik igalioti asmenys.

64. Darbuotojai turi laikytis ,,Svaraus stalo ir Svaraus ekano" politikos, kuri apra3yta skyriuje
Svaraus stalo ir Svaraus elcrano politika.
65. Jei dokumentai, kuriose yra asmens duomenq, kitiems darbuotojams, istaigoms
perduodami per asmenis, kurie neturi teises tvarkyti asmens duomenis, arba per paStq ar kurjeri, jie
privalo biiti perduodami uZklijuotame nepermatomame voke. Sis punktas netaikomas. jeigu mineti
praneSimai iteikiami klientams, kitiems interesantams asmeni5kai ir konfidencialiai.
66. Darbuotojai privalo saugoti slaptaZodZius ir laikytis slaptaZodZiams nustatytq
reikalavimq, kurie apra5yti skyrfule Slaptaiodiiq naudojimo polilika.
67. Darbuotojai negali naudoti asmenines irangos darbo tikslais. ISimtinais atvejais
asmenines irangos naudojimui turi bflti gaunamas Centro direktoriaus leidimas ir uZtikrinta, kad
iranga atitinka Centre taikomus informacijos saugumo reikalavimus.
68. Vidinis tinklas apsaugotas ugnies sienomis.
69. Elektros ir duomenq kabeliai saugiai atskirti.
70. Kabeliai yra izoliaciniuose vamzdZiuose.
71 . Patalpose yra ugnies gesintuvq.
72. Centro darbuotojams draudZiama atlikti Zemiau i5vardintus veiksmus:
72.1 prteisli asmenq privatumo teises;
72.2 prteisti intelektines nuosavybes teisiq reikalavimus;
72.3 neleistinai kopijuoti autoriq teisir.l saugomq turini;
72.4 keistis prisijungimo vardais, prisijungti prie elektroniniq informaciniq iSteklirt
pasinaudojus kito naudotdo prisijungimo duomenimis;
72.5 naudoti Centro informacinius i5teklius kuriant ar perduodant Ziauraus, iZeidZiandio,
pomografinio ar pana5aus turinio informacijq reikalavimq;
72.6 atlikti veiksmus, paZeidZiandius fizinio ar juridinio asmens teises, kurias saugo autoriq,
gretutiniq ir intelektines nuosavybes teisiq apsaugos istatymai. Tarp tokiq veiksmq yra programines
irangos diegimas, naudojimas, saugoj imas arba platinimas neturint licencijos, neleistinas autoriq
teisemis apsaugotr.l kDrini q kopijavimas:
72.7 parsisiqsti arba platinti tiesiogiai su darbu nesusijusi4 grafing, garso ir vaizdo
medZiag4 Zaidimus ir programing irang4, siqsti duomenis, kurie uZkresti virusais, turi ivairius kitus
programinius kodus, bylas, galindias sutrikdyti kompiuteriniq ar telekomunikaciniq irenginiq bei
programines irangos funkcionavim4 ir saugumq
72.8 skenuoti informaciniq i5tekliq prievadus
ieSkoti informaciniq iStekliq

ar

paZeidZiamumo;

72.9 teikti informacij4 apie Centro darbuotojus ir klientus bei kit4 konfidenciali4 informacij4
jeijie neturi tam igaliojimq pagal atliekamas pareigas, iSskyrus teises aktq nustatytus atvejus;
72.10 naudoti informacij4, gaut4 i5 nepatikimq Ialtiniq;
72.11 diegli ar platinti nelegali4 programing irang4 (ar kit4 programing irang4, kurios
naudojimo teises Centras neturi), nepaisant turimq prieigos teisiq kompiuterineje darbo vietde;
72.l2teikti informacij4 apie Centro darbuotojus ne Centro darbuotojams;
72.13 si[lyti pirkti ne Centro teikiamas prekes ar paslaugas, naudojantis Centro vardu (pvz.:
Centro el. pasto adresu);
T2.l4atskleisti Centro konfidenciali4 ar vidinio naudoj imo informacij4 tretiesiems asmenims
teikti informacij4 apie Centro darbuotoj us ne Centro darbuotojams.
73. Bendros apsaugos nuo virusq taisykles:
73.1 prie5 naudojant neZinomas i5orines duomenq laikmenas arba kurios buvo naudojamos
kitame kompiuteryje, b0tina atlikti jq antivirusing profilaktik4;
73.2 kilus itarimui patikinti kompiuteri nuo virusq;
73.3 siekiant i5vengti kompiuteriniq virusq, nepaleisti neZinomq progamq. Gavus neZinomq
siuntejq atsiLlstq elektroniniq lai5kq priedus, kuriuose gali biiti kompiuteriniq virusq, darbuotojas
privalo neatidaryti gautq elektroniniq lai5kq priedq ir informuoti tiesiogini arba Centro vadov4;

73.4 darbuotojas, pastebejgs virusq atakos poZymius, privalo iSjungti kompiuteri ir kreiptis i
tiesiogini arba Centro vadov4.
74. Centras pasilieka teisg be atskiro darbuotojo ispejimo riboti prieig4 prie atskirq intemeto
svetainiq ar programines irangos. Nepakankant minetq priemoniq, Centras gali tikinti, kaip
darbuotojas laikosi elektroninio pa5to ir intemeto resursq naudojimo reikalavimq nurodltais
tikslais, tiriant incidentus, atiduoti darbuotojq naudojam4 irang4 tirti tretiesiems asmenims, kurie
teises aktq nustatyta tvarka turi teisg tokius duomenis gauti.
75. Centras neuZtikrina darbuotojq asmenines informacijos konfidencialumo darbuotojams,
naudojantiems elektronini paStq ir intemeto resursus asmeniniais tikslais. Centras turi teisg
neispejus darbuotojo atidaryti Siam priskirt4 darbing elektroninio palto deZutg
skaityti
elektroninius lai5kus tada, jei yra pagrindo manyti, kad darbuotojo elektroninio pa5to deZuteje yra
netinkamo, istatymus ar Centro teises interesus paZeidZiandio turinio informacija arba egzistuoja
teiseta su darbo santykiais susijusi prieZastis atlikti Siuos veiksmus.
76. Centro vadovas neuztikrina, kad bus iSsaugotas privatumas to, kq Centro darbuotdai
sukuria, siundia ar gauna Centro informacineje sistemoje.
77. Jeigtt Centro darbuotojas abejoja idiegtq saugumo priemoniq patikimumu, jis turi kreiptis
IT administratoriq bei tiesiogini arba Centro vadovq, kad b[tq ivertintos turimos saugumo
priemones ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.

ir

i

IX SKYRIUS
INF'ORMACIJOS KLASIFIKAVIMAS IR ZYMEJIMAS
78. Centro informacija klasifikuojama taip: konfidenciali informacija, vidinio naudojimo
informacija ir vieSa informacija.
79. Konfidencialiai informacijai priskiriama tokia informacija: informacija apie klientus,
informacija apie darbuotojus, vidaus administravimo informacija.
80. Vie5a informacija yra tokia informacija, kuri skelbiama vie5ai Centro intemetiniame
puslapyje, socialiniuose tinkluose, prane5imuose spaudai. UZ vieSos informacijos skelbim4
atsakingas Centro direktoriaus paskirtas asmuo.
81. Visa likusi, auk5diau apra5ytuose punktuose nepamineta informacija yra laikoma vidinio
naudojimo informacija.
82. Konfidenciali4
vidinio naudojimo informacij4 draudZiama atskleisti tretiesiems
asmenims. Prieiga prie Sios informacijos suteikiama darbuotojams tik tokios apimties, kurios reikia
darbui atlikti.
83. Konfidenciali popierine informacija, sukurta Centro darbuotojq, turi biiti Zymima
dokumento antraSteje uZra5ant,,Konfi dencialu".
84. Kita konfidenciali informacija gali biiti Zymima esant galimybems.
85. Jei Konfidenciali informacija atitinkamai nepaiymeta (del darbuotojo klaidos, aplaidumo,
del informacijos iSrai5kos formos, neleidZiandios padeti atitinkamo Z).mens ar kitq aplinkybiq), ji
vis tiek laikoma konfidencialia. Kilus bet kokioms abejondms ar konkreti informacija yra
konfidenciali, yra laikoma, kadji yra konfidenciali.

ir

X SKYRIUS

KEIEIAMU DUOMENU LAIKMENU VALDYMAS
86. Nenaudojamas arba sugedusias keidiamas duomenq laikmenas Centro darbuotojai turi
grqZinti IT specialistui, kuris yra atsakingas uZ saugq ir neatstatom4 laikmenose esandios
informacijos arba padiq nenaudojamq ar sugedusiq laikmenq sunaikinim4. Nebereikalingos
laikmenos su konfidencialia informacija turi biiti saugiai naikinamos iStrinant duomenis.

87. Centro darbuotojai turi uZtikrinti, kad perdavimo metu duomenq laikmenos su lraSyta
informacija patektq nurodytam informacijos gavejui ir biitll apsaugotos nuo neteisetos prieigos ar
sugadinimo. Nesant galimybei duomenq laikmenq perduoti asmeniSkai informacijos gavejui, turi
biiti naudojami patikimi siuntq veZejai, uZtikrinantys laikmenos pristatym4 nurodytam gavejui.

SvlnAus srAlo

XI SKYRIUS
IR SvARAUS EKRANo

poLrrIKA

88. Darbuotojai turi laikytis ,,Svaraus stalo" ir ,,Svaraus ekano" politikos, t.y. ant stalo turi
b[ti tik tie dokumentai, kurie reikalingi tuo metu vykdomai uZduodiai atlikti, kompiuterio
darbalaukyje turi nebiiti konfrdencialios informacijos ir nuorodq iprograming irang4, bylas ar
katalogus, pagal kuriuos galima suZinoti informacij4 apie Centro naudojamas informacijos saugos
priemones.

89. Nors ir trumpam palikdami darbo viet4, Centro darbuotojai turi ijungti kompiuterio
darbalaukio uzskland4 su slaptazodZiu, o baigg darb4
iSjungti kompiuteri arba uZrakinti savo
kompiuterio paskyr4.

-

XII SKYRIUS
PRIEIGOS VALDYMAS

90. Centro darbuotojams prieiga prie Centro ir jo klientq patiketos tvarkyi informacijos ir jos
tvarkymo priemoniq suteikiama darbuotojo pareigq ir vaidmenq Centro veiklos procesuose
pagrindu.

91. Darbuotdams suteikiama
funkcijoms.
92. Naudotojo

ir

tik tiek prieigos

teisiq, kiek

jiems biitina atlikti

darbo

administratoriaus prieigos teises turi bDti atskirtos, naudojant skirtingas

paskyras.

93. Prieiga prie Centro informaciniq i5tekliq suteikiama darbuotojo tiesioginio vadovo
pra5ymu. Centro naudojamose informacinese sistemose bei kompiuterinese darbo vietose
naudojamos tapatybes nustatymo priemones - kiekvienas naudotojas turi unikalq naudotojo vard4,
naudotojai naudoja slaptaZodZius, sudarytus pagal slaptaZodZiams nustatytus reikalavimus,
pateiktus slaptaZodZiq naudojimo politikoje.
94. Kai keidiasi darbuotojo pareigos ar vaidmenys Centro veiklos procesuose ar vykdomuose
projektuose, arba darbuotdas yra atleidZiamas i5 darbo, darbuotojo tiesioginis vadovas turi
informuoti IT specialist4 apie darbuotojo prieigos teisiq pasikeitim4 ar panaikinim4. Prieigos teises
turi biiti pakeistos ar panaikintos nedelsiant gavus informacrj4 apie pasikeitusias darbuotojo
pareigas ir pasibaigusius darbo santykius.
95. IT specialistas suteikia prieigos teises ir naudojimo privilegijas vadovaudamasis
darbuotojo tiesioginio vadovo pavedimu, pagal jame nurodltas darbuotdo pareigas ir vaidmeni ir
neturi teises suteikti didesniq prieigos teisiq ir naudojimo privilegijq, negu nurodyta darbuotojo
tiesioginio vadovo ra5ytiniame teikime ir biitina darbuotojo pareigoms atlikti.
96. Trediosioms Salims prieiga prie Centro informaciniq i5tekliq suteikiama sutartyse su
trediosiomis Salimis nustatyta tvark4 ir tik pasiralius konfidencialumo susitarimus.
. 97. Informacijos saugumo igaliotinis periodi5kai, ne rediau kaip kart4 per metus organizuoja
naudotojq prieigos teisiq ir slaptaZodZiq naudoj imo reikalavimq laikymosi perZitu4.

XIII SKYRIUS
SLAPTAZODZTU NAUDOJTMO POLTTTKA

98. Darbuotojai privalo saugoti slaptaZodZius, neatskleisti jq kitiems asmenims, nelaikyti
ir lengvai kitiems asmenims prieinamose vietose.
99. Sudarant slaptaZodZius butina laikytis Zemiau nurodytq reikalavimq:
99.1 SlaptaZodZiai turi biiti sudar).ti iS ne maZiau nei 8 Zenklq, naudojant maZ4sias ir
didZi4sias raides, skaidius ir specialius simbolius;
matomose

99.2 Negali b0ti naudojami vardai, pavardes, gimimo datos, naminiq gyv0nq vardai;
99.3 SlaptaZodZiams sudaryti negalima naudoti kompiuterio klaviatiiros sekos simboliq,

pvz.

qwerty, 123321 ir pan.

100.

SlaptaZodZiq naudojimo reikalavimai:

100.1 Nenaudoti to paties slaptaZodZio skirtingoms sistemoms;
100.2 Nenaudoti to paties slaptaZodZio darbiniams ir asmeniniams prisijungimams;

100.3 Gavus laikin4 slaptaZodi ji privaloma pasikeisti;
100.4 Kilus itarimui, kad slaptaZodis gali bUti Zinomas kitiems asmenims,

ji

privaloma

nedelsiant pakeisti;

100.5 DraudZiama keistis prisijungimo vardais, prisijungti prie informaciniq istekliq kito
naudotojo prisijungimo duomenimis;
100.6 Negalima ivedineti slaptaZodZio kaZkam stebint;
100.7 Negalima siqsti slaptaZodZiq el. paStu ar sakyi jq girdint kitiems asmenims.
100.8 Auk5to saugos lygio slaptaZodZiai yra valdomi atskiro Direktoriaus isakymo nustatyta
tvarka.
XIV SKYRIUS
INFORMACIJOS SAUGUMO RIZIKOS VALDYMAS
101. Rizika, susijusi su informacijos saugumu, vertinama periodiSkai, bet ne rediau kaip
kart4 per metus.

102. Informacijos saugumo igaliotinis atsakingas uZ rizikos vertinimo organizavim4 ir
koordinavim4.

103. Informacijos saugumo igaliotinis

gali inicijuoti neeilini rizikos vertinim4,

atsiZvelgdamas i rizikos veiksniq, centro veiklos ar infrastruktiirinius esminius pokydius.

104. Atliekant rizikos vertinim4 informacijos saugumo igaliotinis parenka informacijos
saugumo poZiiiriu svarbiausias informaciniq istokliq grupes, kuriq rizika tud biiti vertinama ir

jq s4ra54.
105. Informaciniai iStekliai Centre skirstomi i pagrindinius ir pagalbinius.
106. Pagrindiniai i5tekliai yra veiklos funkcijos ir informacija.
107. Pagalbiniai i5tekliai yra Sie:
107.1 Mobilieji jrenginiail
107.2 Kompiuteriai;
107.3 Duomenrl centrai ir infrastrukttira;
107.4 Asmenys.
108. Sudarius informaciniq iStekliq s4ras4, t. y. nustadius rizikos vertinimo apimti, y,ra
vertinama kiekvieno i5tekliaus itaka Centro veiklai konfidencialumo, vientisumo ir prieinamumo
aspektais. Kiekvieno i5tekliaus itaka vertinama atsiZvelgiant informaciniq iStekliq tarpusavio
!
sudaro

sasai as.

109. Informaciniq iStekliq itaka vertinama skaleje nuo I iki 5 (kur 1 maZiausia
itaka, o 5
pati didziausia itaka). Informacinio istekliaus bendra
pagal
vertinama
auksdiausi4
bal4.
ltaka
0. ltakos vertinimo kriterijai pateikiami lenteleie Zemiau:
Pavad in imas Valdymo ir Asmens
Jtrka
Teisds aktq Finansiniai
Reputacijos
hn la is
veiklos
duomenq
reikalavimq
n uostoliai
p ra ratl imas
l

Minimali

sutrikdymas

saugumas

Nereikimingas

Neigiamas

neYykdymas
Netaikoma

Tiesioginiai

ar

-

Netaikoma
10

l

M a2a

trumpalaikis

poveikis

netiesioginiai

poveikis Contro

asmeniui,

nuostoliai

veiklai

nepaze

idziant

teisds

Neigiamas
trumpalaikis

iki

EUR

akfi.l

Nedidelis

poveikis imonds
veiklai

5OOO

Netaikoma

Tiesioginiai

ar

Pavieniai

neigiamas
poYeikis

netiesioginiai

nepalan}[s

nuostoliai

straipsniai

asmeniui,
paLeidLiant
teises aktq

5000

visuomenes

iki

nuo
30000

EUR

informavimo
priemonese,

reikalavimus

kliento
nepasitenkinimas

Vidutine

Tiesioginiai

Ilgalaikis

Nedidelis

neigiamas

neigiamas

netiesioginiai

poveikis imones
veiklai

poveikis

nuostoliai

Netaikoma

asmenq grupei,

30000

paieidZiant

100000 EUR

teises

ar

Nepalankis

santykiai

nuo

iki

aktq

su

kitomis
organizac ij omis
ar visuomene su

nepalankiais

reikalavimus

atsiliepimais
spaudoje be ilgai
trunkanaiq
neigiamq
pasekmiq, vieno
svarbaus kliento

ar keliq

klientq

nepasitenkinimas
4

Didele

Zymus

poveikis

visai

imonds veiklai

poveikis
asmeniui,

civilini,

100000

paLeidLi.a|].t

administraciniq
teises pazeidimq
(ar)

300000 EUR

teises

aktq
reikalavimus

5

Labai dideld

Neigiamas

poveikis

kitq
imoniq veiklai

Tiesioginiai

Atsakomybe
pagal Lietuvos
Respublikos

Zyrnus
neigiamas

neigiamas

Z).rnus
neigiamas

poveikis
asmenq grupei,
pai,eidLiar.t

teises

ar

nuostoliai

nuo

iki

ir

baudZiamqji
kodeksq
Teisds verstis

veikla
praradimas

NepalankIs

santykiai

netiesioginiai

su

kitomis
organizacij omis
at visuomene su
ptadiai
pasktidusiais

nepalantiais
atsilieDimais

Tiesioginiai

ar

Netaikoma

netiesioginiai
nuostoliai

daugiau

kaip

300000 EUR

aktq
reikalavimus

l l l.Veliau nustatomos Centro esandios paZeidZiamos vietos ir atsiZvelgiant i tai sudaromas
gresmiq ir galimybiq s4raSas, ivertinama gresmiq ir galimybiq tikimybe.
112.ldentifikavus gresmes
galimybes, i5siai5kinama, kokios apsaugos priemones yra
planuojamos
arba
igyvendintos
igyvendinti Centre, siekiant i5vengi priemoniq dubliavimosi, taip
pat siekiant i5siailkinti, ar tos priemones veikia efektyviai (ar teisingai idiegtos/igyvendintos, ar
tinkamai naudojamos, ar tinkamai veikia).
I l3.Identifikavus gresmes ir galimybes, apsaugos priemones ir pazeidZiamumus,
ivertinama
gresmiq ir galimybiq tikimybe pagal nustatytus kriterijus, pateikiamus Zemiau lenteleje. Tikimybe
vertinama, atsiZvelgiant esamas Centro apsaugos priemones, paZeidZiamumus bei ankstesnius
ivykius/incidentus.

ir

i

Tikimr,bes
vcrtinimas

Tikimvbcs apib[idinimas

ba la is
11

I

Jei tiketina, kad ivykis gali nutikti rediau nei vien4 kartq per 3 metus

2

Jei tiketina, kad ivykis gali nutikti ne daZniau nei vien4 kart4 per 3 metus
Jei tiketina, kad ivykis gali nutikti bent kart4 per metus
Jei tiketina, kad ivykis gali nutikti kelis kartus per metus
Jei tiketina, kad fvykis gali nutikti bent kart4 per menesi ir daZniau

)

4
5

l14. Kadangi rizika yra ivykio tikimybes ir jos padariniq (informacinio iStekliaus itakos)
derinys, nustatomas rizikos lygis kiekvienai informacinio i5tekliaus ir gresmes ar galimybes porai, t
.y. kiekvienam vertinamam informaciniam i5tekliui priskiriamos galimos gresmes ar galimybes i5
gresmiq ir galimybiq s4raSo bei kiekvienai informacinio i5tekliaus ir gresmes ar galimybes porai,
atsiZvelgiant i idiegtas apsaugos priemones bei esamas paZeidZiamas vietas, nustatoma tokio ivykio
tikimybe.
115. Kiekvienos informacinio iStekliaus
pagal toki4 formulg:

ir

gresmes ar galimybes poros rizika skaidiuojama

Rizika = (ltaka + Ttkimybd)

-t

I16.

AtsiZvelgiant I pasirinktus tikimybes ir itakos kriterijus ir aukSdiau pateiktq formulg,
rizika gali bflti nuo 1 iki 9 balq (kur 1 balas - labai maLa izika, g balai - labai didele). Zr. Zemiau
pateikt4 lentelg:

Tikimybe
taka

I

)

.,)

4

5

I

I

2

J

4

5

2

2

1

4

5

6

3

3

4

5

6

7

4

4

5

6

7

8

5

5

6

7

8

9

117. Centro priimtina laikoma tokia rizika, kuri yra nedidesne nei 5. Priimtinumo kiterijai
nustatomi, atsiZvelgiant i ka5tus, kuriq reikia norint sumaZinti rizik4, igyvendinant apsaugos

priemones.

118. Priimtina rizika turi biiti stebima ir, jei pasikeisq rizikos tikimybe, pasikeistq ir pati
rizik4 tada turi biiti imamasi priemoniq j4 suvaldyti.
I 19. Paskaidiavus rizik4, informacijos saugumo igaliotinis rengia rizikos vertinimo ataskait4,
kurioje nurodoma:
I 19.1 informaciniq i5tekliq ir grOsmiq ar galimybiq poros;
I 19.2 informaciniq i5tekliq pob0dis (pagrindinis/pagalbinis) ir tipas, itaka;
119.3 gresmiq ir galimybiq tikimyb€;
119.4 rizikos lygis;
I 1 9.5 rizikos priimtinumas (priimtina/nepriimtina);
119.6 rizikos tvarkymo bUdas (didinti (galimybiq atveju), maZinti, vengti, perduoti trediajai
Saliai).

120. Nepriimtinoms rizikoms valdyti sudaromas rizikos valdymo planas, kuriame
nurodomos pasirinktos taikyti rizikos tvarkymo priemones, paskaidiuota likutine rizika, numatyti
igyvendinimo terminai ir reikalingi iStekliai, atsakingi vykdytojai.
121. Rizikos valdymo priemones turi biiti susietos su nustatyta konkredia rizika
(informacinio iStekliaus ir gre smes pora).
122. Likutine rizika paskaidiuojama, atsiZvelgiant i numatomq igyvendintq rizikos
tvarkymo priemoniq poveiki esamai rizikai.
123. Rizikos valdymo priemon6s parenkamos taip, kad likutine rizika atitiktq Centro
nustat).tus priimtinumo kriterijus.
124. Kiekvienai rizikai paskiriami rizikos savininkai, kurie atsakingi uZ nustatytos rizikos
stebejim4, rizikos valdymo priemoniq rizikai valdyti numatym4, rizikos valdymo priemoniq
igyvendinimo prieZilr4.
125. Rizikos vertinimo ataskaita ir rizikos valdymo planas teikiamas tvirtinti vadovybes
perZilros metu.

XVII SKYRIUS
INFORMACIJOS PERDAVIMAS
126. Centro vie5a informacija gali bUti skelbiama Centro intemetiniame puslapyje,
socialiniuose tinkluose, praneSimuose spaudai, interviu metu. UZ i5oring komunikacij4 atsakingas
Centro direktorius. Teikiant vie54 informacij4 turi b[ti uZtikrinamas jos vientisumas.
127. Informacijos perdavimas Centro viduje tarp darbuotojq vyksta elektroniniu pa5tu,
telefonu, susirinkimq metu, kalbantis gyvai.
128. Jei vykdant Centro veikl4 reikia teikti ar gauti konfidenciali4 informacijq su
informacijos teikejais ar gavejais turi blti sudaromos, kuriose turi buti nustatyta:
128.1 teikiamos informacijos turinys, apimtis ir Zymejimas;
128.2 galimi informacijos teikimo biidai;
128.3 Saliq igalioti asmenys, galintys teikti ir (ar) gauti informacij4;
128.4 igaliotq asmenq tapatybes nustatymo biidai ir priemones, jei informacija teikiama
elektroniniq rySiq priemonemis;
128.5 Saliq isipareigojimai del gautos informacijos naudojimo ir saugumo uZtikrinimo;
128.6 Saliq atsakomybe del neteiseto gautos informacijos naudojimo ar saugumo
paZeidimq.
129. Iei vykdant Centro veikl4 reikia teikti ar gauti konfidenciali4 informacUq, tai gali biiti
atliekama tik oficialioms valdZios institucijoms pareikalavus, teises aktuose nustaq{a tvarka.

XVIII SKYRIUS
SANTYKIAI SU TIEKEJAIS
Sutartyse su tiekejais ar partneriais, kuriems yra suteikiama prieiga prie Centro
informacijos ir (ar) IT priemoniq, turi biiti itraukti informacijos saugos reikalavimai, tame tarpe ir
nuostatos del konfi dencialumo uZtikinimo.
l3l.Tiekejams prieiga prie Centro informacijos ir (ar) IT priemoniq gali bUti suteikiama
tik tokios apimties, kiek tai b0tina sutardiai igyvendinti ir nedelsiant panaikinama, pasibaigus
sutartiniams santykiams. UZ prieigos suteikim4 ir panaikinim4 atsakingas uZ sutarties vykdym4
atsakingas Centro darbuotoj as.
132. Pasibaigus sutartiniams santykiams, i5 tiekejo (partnerio) turi biiti reikalaujama
gr4Zinti vis4 Centro turt4 ir gaut4 informacijq arba sunaikinti j4.
130.
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l33.Tiekejq teikiamos paslaugos turi b[ti stebimos ir kart4 per metus turi bflti atliekama
tiekejq paslaugq perZir:ra, kurios metu atliekamas paslaugq ivertinimas, atsiZvelgiant i sutartyse
nustatltq informacijos saugos reikalavimq laikymqsi.
134.Tiekejq paslaugq pasikeitimai valdomi taip, kaip numatyta keitimq valdymo
politikoje.
13 5.Informacijos saugumo igaliotinis periodinio rizikos vertinimo metu turi ivertinti rizik4
Centro informacijos saugumui, susijusi4 su esamais ir naujais tiekejais ar tiekejq paslaugq
pasikeitimu ir numatyti priemones rizikai valdyti.

XIX SKYRIUS
INFOR]VIACIJOS SAUGUMO INCIDENTU YALDYMAS
136.Informacijos saugumo incidentai Centre yra tinkamai nustatomi, sprendZiami ir
vertinami, siekiant panaikinti arba sumaZinti jq sukeliamq Lal4 bei uZkirsti keli4 pakartotiniams
incidentams.

Informacijos saugumo incidentq valdymas apima:
paZeidZiamumq nustatym4 bei atitinkamq
137.1 informacijos saugumo ivykiq
prane5imq teikim4;
137.2 visq informacijos saugumo ivykiq ir paZeidZiamumq registravim4 bei ivertinim4;
137.3 reagavim4 informacijos saugumo incidentus, apie kuriuos pranela Centras,
rediosios Salys arba darbuotojai ir tq incidentq valdym4;
137.4 informacijos saugumo incidentq analizg bei gautq Ziniq panaudoj im4 gerinant
informacijos saugumq.
138. Informacijos saugumo igaliotinis nustato informacijos saugumo incidento
pavojingum4 Centrui ir priskiria ji vienai i5 Zemiau nurodytq kategorijq:
138.1 Kritinis - kai informacijos saugumo incidentas gali pasireikSti ar pasireiSkia visose
Centro patalpose ir turi itakos visiems naudotojams, arba kai del informacijos saugumo incidento
gali sutrikti Centro veikla;
138.2 Vidutinis kai informacijos saugumo incidentas pasirei5kia ne visose Centro
patalpose, turi itakos tam tikrai naudotojq grupei arba kai del informacijos saugumo incidento gali
sutrikti ar suhinka vienos ar keliq informaciniq sistemq veikla;
138.3 Zemas kai informacijos saugumo incidentas nesukele Zalos, tadiau incidento
priezasdiq nustatymas padetq patobulinti informacijos saugumo valdyma Centre.
139. Bet kokie piktavali5kq veiksmq ar neteisetos veikos irodymai privalo btti surinkti bei
apsaugoti visuose incidento sprendimo etapuose tam, kad juos btitq galima panaudoti finansiniuose
irlarba teisiniuose ginduose.
140. Jei incidento poveikis virSija kritines situacijos ribas, inicijuojami atitinkami veiklos
tgstinumo uZtikinimo valdymo procesai ir pradedamas tinkamo veiklos atstatymo plano vykdymas.
141. Kiekvienas i5sprgstas incidentas privalo biiti analizuojamas, siekiant nustatyti
papildomas kontroles priemones, kurias reikia igyvendinti pakartotiniams incidentams ilvengti.
Informacijos saugumo incidentq analizes rezultatai naudojami rizikos valdymo procesq ivestimis.
142. Informacijos saugumo igaliotinis valdo ir koordinuoja informacijos saugumo incidentq
valdymq rengia ataskaitas vadovybei, analizuoja registruotus incidentus, esant reikalui renka
irodymus.
143. Pranelimai apie informacijos saugumo ivykius privalo b[ti registruojami Informacijos
saugumo ivykiq ir incidentq Zumale.
144. lT specialistas atsako uZ nustatym4 ar ivykis susijgs su informacijos saugumu ir, jei taip,
turi atitinkamai pazymeti, papildomai identifikuojant ar ivykis susijgs su asmens duomenq
apsaugos paZeidimu.
I 37.
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145. Jei ivykis susijgs su asmens duomenq apsaugos paZeidimu, apie
turi biiti
informuojamas tiesioginis vadovas, Centro Direktorius ir asmens duomenq apsaugos pareigunas.
Sie paZeidimai valdomi pagal Asmens duomenU saugumo paZeidimq valdymo narkos apraiq.
146. Kiti informacijos saugumo ivykiai ir incidentai yra analizuojami IT specialisto, kuris
atsako uZ su informacijos saugum4 susUusiq ivykiq nustatymq informacijos saugumo igaliotinio
informavim4 bei priskyrim4 tinkamiems asmenims sprendimui.
147
Apie informacijos saugumo incidentus turi biiti registruojama 5i informacija:
147.1 incidento data ir laikas;
147
susijgs informacinis iSteklius;

.

.2
147 .3

147.4

lvykio apraSymas;
nustatytas prioritetas

ir siektinas atstatymo laikas;
incidento
Zalos
l4'l
sukeltos
apra5ymas;
147.6 incidentoprieZastis;
147
incidento valdymo veiksmq apra5ymas;
147
atsakingas uZ incidento sprendim4 asmuo;
147
surinkti irodymai (kur tai imanoma);
147.10 incidento sprendimas ir incidento uZdarymo informacija.
148. Atsakingas uZ incidento sprendimq asmuo bei visi Centro darbuotojai, dalyvaujantys
incidento sprendime, atsako uZ tinkam4 veiksmq registravimq bei irodymq i5saugojimE galimiems
teisiniams procesams.
149. Informacijos saugumo igaliotinis atsako uZ informacij4 ir Zinias, surinktas informacijos
saugos incidentq analizes ir sprendimo metu, tinkam4 panaudojim4 maZinant ateities incidenq
tikimybg ir poveiki. Tai gali apimti ir rizikos vertinimo kartojim4, ir papildomq rizikos kontroles
priemoniq diegim4.

.5
.7
.8
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Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio
mokymo centro
Informacijos saugumo reikalavimq
I priedas

ISVS VEIKSMINGUMO MATAVIMO RODIKLIAI

l.

Apmokytq darbuotoj q skaidiaus matavimas.
l.. l.Tikslas:
t . I lkslas: stebetl
stebeti rr
ir kontroliuoti apmokytl

Duomenu Saltiniai

Mokl.rnq registras

Pagrindinis matas

Apmokytq darbuotojrl procentine dalis.

Duomenq surinkimas

Kartq per metus.

ir maZinti veiklos

Priimtinumo kriterij ai
Pdimtinas

Jei apmokytq darbuotojq dalis yra ne m aiiau rlei 959/o.

Nep imtinas
Pavojingas

Jei apmokltq darbuotojrl dalis per ataskaitini

2. ISVS neatitikdiq Salinimo efektyvumo matavimas.
2. l.Tikslas: stebeti lr
ir kontroliuoti neatitikdi Salin inro
Duomenq Salriniai

ISVS vidaus auditq rezultatai.

Pagrindinis matas

ffitat tl

""attt,kd,q

tiit<otarplaatiifr mazlainel sOX.

v

Lil

i

ktekt"

PaSalintq neatitikdiq kiekis.
Duomenq surinkimas

Pdimtinumo

K"rfq

p- -"tu"

kiterijai

Priimtinas

Jei nepasalintrl neatitikditl per ataskaitinf laikotarpi n€ra.

Nepriimtinas

Jei nesekmingai pasalinq neatitikdiq dalis bendrame nustatltu,eatitit ei,l kiekyje yra iki 20%

Pavojingas

l f.' n.r,t-tnt

3. Informacijos saugumo incidentq skaidiaus padidejimo matavimas.
3. l.Tikslas: stebeti ir kontroliuoti
skaidiaus di

Duomen4 5altiniai

Informacijos saugumo irykiq ir incidentq registras.

Pagrindinis matas

Informacijos saugumo incidenq skaidius

Duomenq surinkimas

Kart4 per metus.

Priimtinumo

iygi"antirliae;usi, taikotarpiu

kiteriiai

Priimtinas

Jei informacijos saugu-o in"idenq

Nepriimtinas

Jei informacij os tuugrmo

Pavojingas

Jei informaclos taugu-o in"id

-

irci
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4. Numatytrl rizikos valdymo priemoniq idiegimo laiko matavimas.
4. I .Tikslas: stebeti ir kontroliuoti
tq rizikos valdymo priemonir
Duomenq Saltiniai

Rizikos valdyrno priemoniq planas.

Pagdndinis matas

Rizikos valdymo priemoniq idiegimo terminas.

Duomenq surinkimas

Kartq per metus.

Priimtinumo kriterij ai
Priirntinas

J€i numaBtq rizikos valdymo priemoniq idiegimo taikas ne ilgesnis nei 30 d.d. n o

^lrr,atltos

igyvendinimo datos.
Nepriimtinas

Jei numa6/tr.l rizikos vald)mo priemoniq idiegimo laikas itgesnis nei 30 d.d. nuo numatlros
igyvendinimo datos iki 60 d.d.

Pavoj ingas

Jei numatyq rizikos vald,.rno priemoniq idiegimo laikas ilgesnis nei 60 d.d. nuo

nurnatytos

igyvendinimo datos.
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