Patvirtinta UAB,,Klaipedos duona,.
2o2om' kovo 5 d'

f,:t'fiiffi:ffktoriaus
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS UAB ,OKLAIPEDOS DUONA"
TEIKIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
l. Informacijos apie paZeidimus UAB ,,Klaipedos duona" (toliau - Bendrove") teikimo
tvarkos apra5as (toliau Apra5as) nustato informacijos apie Bendroveje galimai
rengiamus, padaryus ar daromus paZeidimus teikimo, informacijos apie paZeidimus

priemimo Bendroveje veikiandiu vidiniu informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu
(toliau - vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimq priemimo tvark4. Bendroveje
galimybe apie paZeidimq prane5ti vidiniu kanalu pranesk@duona.com uZtikrinama bet
kuriam asmeniui, kuri su Bendrove sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai
(konsultavimo, rangos, staZuotds, praktikos, savanorystes ir pan.).
2. Informacijos apie paZeidimus teikimo pagrindai, aplinkybes, kurioms esant gali b[ti
teikiama informacija apie paZeidimus, nustatyti Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos
istatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarime Nr.l133
,,D€l Lietuvos Respublikos praneSejq apsaugos istatymo igyvendinimo.'.
3. Bendroveje gauta informacija apie paLeidimus priimama, registruojama, nagrinejama ir
asmenq, teikiandiq informacij4 apie paieidimq, apsaugos priemones uZtikrinamos
vadovaujantis PraneSejq apsaugos istatymu, kitais teises aktais ir Siuo Apra5u. Bendroves
Vidaus tvarkos taisykliq IV skyrius ,,Piliediq ir kitq asmenq pra5ymq, parei5kimq,
pasillymq ir skundq nagrinejimo tvarka" taikomas tiek, kiek Siq klausimq nereglamentuoja
esamas ApraSas.

4. Apra5e vartojamos s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Pranesejq apsaugos
istatyme ir kituose teises aktuose, reglamentuojandiuose prane5ejq apsaugos reikalavimus.

Bendroves darbuotojai, kurie gauna, vertina, nagrineja informacij4, privalo uZtikrinti
asmens, kuris vidiniu kanalu pateikia informacij4 apie paZeidim4 Bendroveje ir kuri su
Bendrove sieja ar siejo darbo ar sutartiniai santykiai (toliau - asmuo, teikiantis informacij4
apie paleidim4), ir jo teikiamos informacijos konfidencialumq, i5skyrus istatymuose
nustatytus atvejus.

5.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS TEIKIMAS
6.

7.

Asmuo, teikiantis informacij4 apie paZeidim4, turi teisg j4 pateikti uZpildydamas Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2018 m. lapkridio 14 d. nutarimu Nr.1133 ,,Ddl Lietuvos
Respublikos praneSejq apsaugos istatymo igyvendinimo" patvirtint4 praneSimo apie
paileidimq form4 arba apie paleidimqpranesti laisvos formos prane5imu, kuriame turi buti
pateikta Apra5o 8 punkte nurodyta informacija ir nurodyta, kad 5i informacija teikiama
vadovaujantis Prane5ejq apsaugos istatymu. Prane5imo apie paZeidim4 form4 yra Sio

apra5o Priedas Nr.l .
Asmuo, teikiantis informacij4 apie paieidim4, Bendroveje

j4 gali pateikti vienu i5 Siq

budq:

7.l. tiesiogiai atvykgs pas Bendrovds generalinio direktoriaus pavaduotoj4 personalo ir
j

uridiniais klausimais (Bendroves administracinio pastat o 22 kab. 3 a.);
7.2. atsiqsti informacijq Bendroves elektroninio pa5to adresu pranesk@duona.com .
7.3. atsiqsti informacij4, adresuot4 asmeni5kai Bendrovds generalinio direktoriaus
pavaduotojui personalo ir juridiniais klausimais pa5tu.

8. Asmuo, teikiantis informacijq apie paleidimq, nurodo, kada suZinojo apie galim4
paleidimE, kas, kada kokiu budu ir koki paZeidimq padare, daro ar rengiaii padaryti,
konkredias faktines aplinkybes, asmeni, kuris dalyvatja ar dalyvavo darant paLeidim4,
informacij4 apie galimus tokiq asmens motyvus darant paZeidim4. Taip pat nurodo, ar apie
5i paZeidim4 jau yra pranesta, jei taip, kam buvo praneSta, ar buvo gautas atsakymas,
pateikia duomenis apie paieidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vard4, pavardg,
darbovietg, gyverutmosios vietos adres4 (arba el. pa5to adres4) korespondencijai gauti ir
kitus duomenis rySiui palaikyi. Jei imanoma, prideda ra5ytinius ar kitokius turimus
duomenis ar informacij4, atskleidLiarft:i4galimo paZeidimo poZymius. Taip pat asmuo gali
nurodyti, kaip ir kada su juo geriausiai susisiekti.
9. Asmeniui, pateikusiam informacij4 apie paZeidim4, bus taikomas konfidencialumas.
I 0. Reikalavimas uZtikrinti konfidencialum4 netaikomas, kai :
l) to ra5tu pra5o asmuo, pateikiantis arba pateikgs informacrj4 apie paleidim4;
2) asmuo pateikia Zinomai melaging4 informacij4.
ll.Asmeniui del informacijos apie paieidimq pateikimo neatsiranda jokia sutartine ar
deliktine atsakomybe, taip pat atsakomybe del garbes ir orumo iZeidimo, del SmeiZto, jeigu
Prane5ejq apsaugos istatymo nustatyta tvarka teikdamas informacij4 apie paZeidim4 jis
pagristai man6, kad teikia teising4 informacij4.
12. Asmuo uL Lal4, atsiradusi4 del informacijos apie paZeidim4 pateikimo, atsako tik tokiu
atveju, jei irodoma, kad asmuo negalejo pagristai manyti, kad jo teikiama informacija yra
teisinga.
l3.Zinomai melagingos informacijos, taip pat valstybes ar tarnybos paslapti sudarandios
informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijq pagal Pranesejq apsaugos istatym4.
Linomai melaging4 informacijE pateikgs arba valstybes ar tamybos pasiaptfar profesing
paslapti atskleidgs asmuo atsako teises aktq nustat5rta tvarka.

III SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS PRIEMIMAS IR REGISTRAVIMAS
14.

Informacij4 apie paZeidim4 priima ir uZregistruoja Bendrovds generalinio direktoriaus
pavaduotojas personalo ir juridiniais klausimais, kuris sutinkamai su generalinio
direktoriaus isakymu administruoja vidini kanal4 ir yra atsakingas uZ Pranesejq apsaugos
istatymo reikalavimq vykdym4. Generalinio direktoriaus pavaduotojo personalo ir
juridiniais klausimais atostogq, nedarbingumo ar komandiruotes metu Siame Apra5e

nurodytas funkcij as atlieka personalo vadovas.
15. Generalinio direktoriaus pavaduotojui personalo ir juridiniais klausimais, igyvendinandiam
Apra5o reikalavimus negali buti daromas poveikis ar kitaip trukdoma atlikti Siame Apra5e
priskirtas funkcijas.
16. Generalinio direktoriaus pavaduotojas personalo ir juridiniais klausimais, igyvendindamas
Apra5o reikalavimus atlieka Sias funkcijas:
16.I analintoja ir tiria vidiniu kanalu gaut4 informacij4 apie paZeidimus;
16.2. uZtikrina vidiniu kanalu asmens, pateikusio informacij4 apie paLeidimq,
konfidencialum4;
16.3- bendradarbiauja su Bendroves darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis
institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikaling4 informacij4;
16.4. renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautq prane5imq skaidiq ir jq
nagrinejimo rezultatus;
16.5. atlieka kitas Apra5e nurodytas funkcijas.
17. Generalinio direktoriaus pavaduotojas personalo ir juridiniais klausimais, vykdydamas jam
priskirtas funkcijas, turi teisg:
17.1. gauti reikaling4 informacij4 ir duomenis i5 jam nepavaldZiq Bendroves darbuotojq,
padaliniq;

17.2. titdamas vidiniu kanalu gautq informacij4 apie paieidim4 priimti su tyrimo atlikimu
susijusius sprendimus, kurie yra privalomi visiems Bendroves darbuotojams ir
padaliniams;
18. Informacija apie paskirt4 kompetenting4 subjekt4
generalinio direktoriaus pavaduotoj4
personalo ir juridiniais klausimais, jo kontaktus, taip pat informacijq apie paieidimus
teikimo ir nagrinejimo Bendroveje proced[r4 teikiama Bendroves vidiniais i5oriniais
kanalais (informuojant darbuotojus el. pa5tu, supaZindinant pasira5ytinai, patalpinant
informacijq Bendroves skelbimq stenduose, talpinant informacij4 Bendroves elektronine3e
svetaineje).
19. Informacija apie paleidim4, gauta Bendroveje kitu elektroninio pa5to adresu, nei nurodya
Apra5o 7.2 paptt*tyje, neregistruojama ir nedelsiant persiundiama Apraso 7.2 papu*tyje
nurodytu elektroninio pa5to adresu. Siame punkte nustatyta gauta
(ar) persirlsta
elektroniniu pa5tu informacija apie paieidimq turi buti i5trinta nedelsiant. Sio punt to
paZeidimas laikomas Siurk5diu darbo drausmes paZeidimu, darbuotojui gali buti taikoma
drausmine atsakomybe.
20. Bendroves generalinio direktoriaus pavaduotojas personalo
juridiniais klausimais
uZtikrina, kad gauta informacija apie paZeidim4 ir su tuo susijg duomenys laikomi saugiai
su jais galetq susipaZinti tik tokiq teisg turintys
informacij4 apie pai:eidim1
nagrinej antys asmenys.
21. Generalinio direktoriaus pavaduotojas personalo
juridiniais klausimais, gavgs
informacij4 apie paZeidim4, jQ pateikusiam asmeniui pageidaujant per dvi darbo dienas
rastu arba el. pastu informuoja 5! asmeni apie informacijbs gavimo fakt4.
22.Bendroves darbuotojai, kurie pagal atliekamas pareigas turi prieig4 prie asmens, teikiandio
informacij4 apie paZeidim4, pateiktq duomenq arba gali suZinoti jq pateikusio asmens
duomenis, yra supaZindinami su atsakomybe uZ PraneSejq apsaugos istatyme ir (ar) kituose
teises aktuose nustatlrtq praneSejq apsaugos reikalavimq paZeidim4, privalo pasira5yti
konfidencialumo pasiZadejim4 (Apra5o priedas)
isipareigoti neatskleisti tokios
informacijos ar duomenq trediosioms Salims.
23. Bendroves darbuotojai, kuriems pagal atliekamas funkcijas tapo Zinomi asmens, pateikusio
informacij4 apie paieidim4, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo
uZtikrinti minetos informacijos ir asmens duomenq konfidencialum4 tiek darbo metu, tiek
po jo, tiek pasibaigus darbiniams santykiams su Bendrove.
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IV SKYRIUS
INFORMACIJOS APIE PAZEIDIMUS VERTINIMAS' SPRENDIMU PRIEMIMAS
24. Generalinio direktoriaus pavaduotojas personalo ir juridiniais klausimais, vidiniu kanalu
gavgs informacij4 apie paZeidim4, nedelsiant imasi j4 vertinti.
25.Del vidiniu kanalu pateiktos informacijos apie paieidim1, generalinio direktoriaus
pavaduotojas personalo ir juridiniais klausimais priima vien4 i5 Siq sprendimq:
25.1. nagineti pateikt4 informacrj4 apie paieidim4;
2s.I.I.jei gauta informacija apie paZeidim4 leidZia pagrfstai manyti, kad yra rengiama,
daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusiZengimas arba kitas
paZeidimas, ne vdliau kaip per dvi darbo dienas nuo Sios informacijos gavimo
dienos persiqsti gaut4 informacij4 apie paieidim4 institucijai, igaliotai tirti toki4
informacij4, be asmens, pateikusio informacij4 apie paleidim4, sutikimo ir apie tai
prane5ti Siam asmeniui;
25 .2. nenagrineti gautos informacij o s apie paLeidimq,,j ei gu :
25.2.1. ivertinus nustatoma, kad pateikta informacija apie paZeidimE neatitinka Prane5ejq
apsaugos istatymo nuostatq;
25.2.2.informacija apie paZeidim4 grindZiama akivaizdLiai tikroves neatitinkandia
informacija;

25.2.3. pateikta informacija apie paZeidim4 jau yra i5nagrineta arbanagrinejama.
26. Generalinio direktoriaus pavaduotojas personalo ir juridiniais klausimaii per penkias darbo
dienas nuo informacijos apie pai;eidim4 gavimo ra5tu informuoja asmeni, pateikusi
informacijq apie paLeidimq, apie priimtE sprendimE del informacijos nagiinejimo.
Sprendimas nenagrineti informacij os apie paZeidimqturi blti motyvuotas 27. Genenlinio direktoriaus pavaduotojas personalo ir juridiniais klausimais, baiggs nagrineti
informacij4 apie paZeidim4, per penkias darbo dienas ra5tu informuoja asmeni, pateikusi
informacij4 apie paZeidim4, apie priimt4 sprendim4, nagrinejimo rezultatus ir viiksmus,
kuriq buvo imtasi ar planuojama imtis, taip pat nurodo priimto sprendimo apskundimo
tvark4.
28. Nustatgs paZeidimo fakt4, generalinio direktoriaus pavaduotojas personalo ir juridiniais
klausimais informuoja asmeni, pateikusi informacij4 apie paheidim4, apie atsakomybg,
taikyt4 paZeidim4 padariusiems asmenims.
29. Jei asmuo, pateikgs informacij4 apie paZeidim4, negavo atsakymo arba Bendroveje nebuvo
imtasi veiksmq reaguojant i pateikt4 informacij4, jis, vadovaudamasis PraneSejqapsaugos
istatymo 4 straipsnio 3 dalies 4 punktu, turi teisg kreiptis i kompetenting4 instiiucrjt Lietuvos Respublikos prokuratflr4 ir jai pateikti pranesim4 apie paZeidim4.
30. Asmuo, pateikgs informacij4 apie paieidim4, del jam galimo ar daromo neigiamo
poveikio, susijusio su informacijos apie paZeidimq pateikimo faktu, gali konsultuotis su
Bendrovds generalinio direktoriaus pavaduotoju personalo ir juridiniais klausimais del
savo teisiq gynimo bldq ar priemoniq, taip pat vadovaudamasis Prane5ejq apsaugos
istatymo ll straipsnio 2 dalimi, gali pranesimu kreiptis ikompetenting4 institucij4 deijo
pripaZinimo praneSeju.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Dokumentai, susijg

su 5io Apra5o nuostatq igyvendinimu, saugomi vadovaujantis

Bendroves generalinio direktoriaus galiojandiu isakymu ,,Del dokumentq rengimo,
tvarkymo, apskaitos ir saugojimo".
32. Asmenys, paZeidg ApraSo nuostatas, atsako teises aktq nustatyta tvarka.
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