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UAB KRETINGOS ŠILUMOS TINKLŲ KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS 

 

Informacijos 

grupė 

Aprašymas Nepriskiriama 

konfidencialiai informacijai 

Personalo 

duomenys 

Bendrovės esamų ir buvusių darbuotojų, kandidatų 

įsidarbinti Bendrovėje asmens duomenys, asmens 

bylos ir jose saugoma informacija (vardas, pavardė, 

gyvenamosios vietos adresas, gimimo data, banko 

sąskaitos numeris, socialinio draudimo numeris, 

išsilavinimas ir kvalifikacija, asmens kodas ir kt.), 

sveikatos duomenys, informacija apie darbuotojo 

darbo užmokesčio dydį, išmokėtą darbo užmokestį 

ir kitas išmokas, duomenys apie kasmetines 

atostogas, dirbtą darbo laiką, skatinimus, 

nuobaudas, darbo pareigų pažeidimus, 

apskaičiuotas ir atliktas įmokas profesinei sąjungai, 

darbuotojo asmeniniai užrašai, vadovybės 

planuojami valdymo struktūros pokyčiai. 

Darbuotojų grupių vidutinis 

darbo užmokestis. 

Bendrovės vartotojų 

(fizinių asmenų) ir 

bendrovės vartotojų 

(juridinių asmenų) 

atstovų informacija 

autentifikavimo duomenys (Bendrovės klientų – 

fizinių asmenų: vartotojo  kodas, vardas, pavardė, 

gimimo data, esant teisiniam pagrindui - ir kiti 

asmens tapatybės dokumente pateikti duomenys; 

Bendrovės klientų – juridinių asmenų: vartotojo 

kodas, atstovo vardas, pavardė, pareigos Bendrovės 

kliento įmonėje arba kitas atstovavimo pagrindas), 

kontaktiniai duomenys (telefono numeris, 

elektroninio pašto adresas), duomenys apie 

nekilnojamojo turto objektą (nekilnojamojo turto 

savininko duomenys, adresas, registro Nr., plotas, 

žymos ir kita); duomenys, susiję su paslaugų 

teikimu (sutarties numeris, vartotojo kodas, 

informacijos siuntimo adresas, skaitiklių numeriai ir 

rodmenys, vartojimo, atsiskaitymo, kompensacijos 

duomenys).  

Apibendrintai skelbiama 

informacija (bendras vartotojų 

skaičius, įsipareigojimai, 

realizacijos apimtys pagal 

vartotojų grupes ar teritorijas ir 

pan.). 

Infrastuktūros 

apsaugos 

informacija  

Informacija apie Bendrovės apsaugos 

organizavimą, patekimo į patalpas būdus (atsarginių 

raktų buvimo vietą, techninė dokumentacija), 

Bendrovės apsaugos sistemas, signalizacijos kodus, 

 



signalizacijos įrangos elementų išdėstymas, 

techninės įrangos parametrai, priėjimo kodai, 

slaptažodžiai ir kita informacija, galinti sukelti 

neautorizuotą techninės įrangos panaudojimą ir 

patekimą į Bendrovės patalpas.  

Vidinė informacija Veiklos informacija, kuri nėra prieinama tretiesiems 

asmenims, bei kuri gali sukelti įvairių nuostolių ir 

gali turėti įtakos Bendrovės reputacijai. Vidaus 

dokumentai, kuriuos Bendrovės vadovybė įvardija 

kaip konfidencialią. Viešųjų pirkimų pasirengimo 

dokumentai, kurie pagal savo pobūdį nėra vieši iki 

jų paskelbimo momento (pirkimų planavimo 

informaciją, techninė specifikacija, pirkimų vertės ir 

pan.) 

 

Prisijungimų vardai 

ir slaptažodžiai 

Informacija apie darbuotojų naudojamų 

kompiuterinių programų prisijungimo 

slaptažodžius, šifrus, PIN ir kitus kodus bei 

priemones, elektronines bankininkystes duomenys. 

 

Išorinė informacija Bendrovės gauta informacija, kurią kaip 

konfidencialią nurodė jos tiekėjas, sudarytų 

sandorių sąlygose ir LR viešųjų pirkimų įstatyme 

nurodyta konfidenciali informacija. Fizinių asmenų, 

dalyvaujančių organizuojant bei vykdant pirkimus ir 

juridinių asmenų, dalyvaujančių organizuojant bei 

vykdant pirkimus, autentifikavimo duomenys 

(paklausimus teikiantys asmenys, pirkimo dalyviai, 

tiekėjai, subtiekėjai, specialistai, kiti dokumentuose, 

susijusiuose su vykdomais pirkimais, minimi 

asmenys ir kt.). 

 

Bendrovės valdymo 

organų informacija 

Bendrovės akcininkų ir valdybos narių 

autentifikavimo ir kontaktiniai duomenys, banko 

sąskaitos numeriai. Bendrovės valdybos sprendimų 

turinys. 

Akcininkui (Kretingos 

savivaldybės administracijos 

direktoriui) protokolai teikiami 

su prierašu konfidencialu. 

Finansiniai 

duomenys  

Finansiniai dokumentai. Bendrovės tarpusavio 

įsipareigojimai tarp vartotojų ir prekių bei paslaugų 

tiekėjų, bankinės operacijos, piniginės lėšos bankų 

sąskaitose ir grynųjų pinigų kiekis kasoje. Žinios 

apie paskolas ir jų gavimo sąlygas, įkeisto 

bendrovės turto kiekiai ir jų dydžiai.  

Finansinių ataskaitų rinkinys 

skelbiamas teisės aktuose 

numatyta tvarka. 

Techninė 

informacija 

Žinios apie sukauptas žaliavas, kurą ir atsarginių 

detalių atsargas. 

Žinios apie technologijų ir įrengimų patobulinimus. 

 

 


