
KONFIDENCIALI INFORMACIJA: 

SAMPRATA, APSAUGA, ATSAKOMYBĖ 

 

          Visos bendrovės turi paslapčių – vienos yra techninio pobūdžio, kitos – susijusios su asmens 

duomenimis, trečios -  su sudarytais ar planuojamais sandoriais ir t. t. Visos šios paslaptys vienu ar kitu 

aspektu gali dominti pašalinius asmenis, todėl tiek dideles, tiek ir mažas paslaptis privalu saugoti.  

 

Samprata 

 

          Konfidencialumas – tai viešai neskelbtina informacija, kuri, bendraujant vienam asmeniui su kitu, neturi 

būti atskleista. Konfidencialumas – tai užtikrinimas, kad informacija bus prieinama tik autorizuotiems 

vartotojams, t. y. tik tiems, kuriems suteiktas leidimas. 

          Konfidenciali informacija (toliau – KI) – Bendrovei svarbi informacija vidaus teisės aktais nustatyta kaip 

neskelbtina, turinti vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys. Dokumentai, kurių turinyje yra KI, žymimi 

žyma „KONFIDENCIALU“. Reikia vengti taip žymėti neprotingai daug dokumentų, nes tokiu atveju pradedama 

ignoruoti žyma, juo labiau, kad tam tikra informacija pagal įstatymų reikalavimus privalo būti viešai 

prieinama, pvz., juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė, teisinis statusas, valdymo organų nariai, 

finansiniai metai bei finansinės ataskaitos, produktų pavadinimai ir kt. Kitaip tariant, KI laikoma bet kokia 

informacija, kurią Bendrovės vidaus dokumentai įvardija kaip konfidencialią ir kuri dėl savo pobūdžio negali 

būti perduodama kitiems asmenims. 

Turinys 

 

          KI laikomi visi duomenys ir informacija, esantys tiek materialioje (produkto, dokumento), tiek 

nematerialioje (projekto, idėjos) formoje, kuri nėra viešai žinoma ir prieinama, ir yra susijusi su Bendrovės 

veikla. Natūralu, kad skirtingiems ūkio subjektams svarbi skirtinga informacija, todėl įmonės pačios savo 

vidaus teisės aktais nusistato KI sąrašus, jų saugojimo būdus bei tvarką. Į KI sąrašus įtraukiama informacija 

apie klientus, verslo partnerius, kainų politiką, verslo strategiją ir perspektyvinius vystymosi planus, derybas, 

sutartis ir jų sąlygas, vidaus darbo bei turto apsaugos organizavimą, žmogiškųjų išteklių pokyčius, objektų 

apsaugą, signalizacines sistemas ir t.t. Bendrovės valdybos patvirtintas KI sąrašas yra išsamus, konkretus, 

nesunkiai suvokiamas, ne perteklinis. 

          Kitas KI pavyzdys – darbuotojų sveikatos duomenys, atlyginimai, asmens duomenys, soc. draudimo 

numeris ir pan. - yra individuali KI. Tokia informacija taip pat laikoma darbuotojo privatus telefono numeris, 

namų adresas, asmeninis el. paštas, tautybė, išsilavinimas, amžius, banko sąskaita, esami ir praeities 

duomenys, visuomeninė veikla, religijos išpažinimas ar seksualinė orientacija. 

           

Apsauga 

 

          Žmogus – neviešos individualios informacijos šeimininkas, tačiau kaip ją saugoti sprendžia pas asmuo: 

vieni telefono numerį dalija kolegoms ar net klientams, kiti jo nesako, tačiau nesureikšmina, jei jį kam nors 

perduoda kolega, dar kiti ypatingai slepia duomenis, visus perspėja niekam neviešinti ir t. t. Jei asmeninės 

paslapties saugojimas – paties asmens reikalas, tai Bendrovės KI darbuotojas privalo saugoti taip, kad ja 

nepasinaudotų asmenys, neturintys tam teisių: neperžiūrėtų, nekopijuotų, neištrintų, neviešintų, laikytųsi 

„švaraus stalo“ politikos. Darbuotojai prisiima atsakomybę KI saugoti ir tinkamai laikyti. 

          Tai itin aktualu dirbant su IT, todėl: 

• Nedirbant, užrakinti kompiuterį; 

• Neatskleisti slaptažodžių; 



• Įrašai kilnojamose laikmenose negali būti paliekami nesaugūs; 

• Jei daroma pertrauka, būtina užrakinti kompiuterį; 

• Siunčiant el. laišką, įsitikinti, ar prikabintame faile nėra KI; 

• Įtartinus laiškus trinti, jų neskaičius; 

• Kompiuterio ekraną pastatyti taip, kad jo nematytų pašaliniai asmenys; 

• Neperduoti KI nesaugiais būdais ar naudojantis asmeninio el. pašto dėžute; 

• Prieigą prie tinklo disko aplankų (folder) organizuoti pagal principą „būtina žinoti“, kuris reiškia, kad 

KI gali būti pateikiama tik tiems darbuotojams, kuriems ji būtina, vykdant darbo funkcijas. 

          Baigiant darbą, darbuotojas darbo stalą privalo sutvarkyti taip, kad ant jo neliktų dokumentų („Švarus  

stalas“), jie turi būti saugomi seifuose arba rakinamose spintose, nepalikti dokumentų spausdintuve  nepalikti 

neužrakinto kabineto, išsinešti dokumentus iš Bendrovės galima tik darbo tikslais... 

          Darbuotojas, siekdamas nepažeisti konfidencialumo principo, turi pasirašyti konfidencialumo sutartį ir 

imtis visų įmanomų priemonių, kad KI nebūtų atskleista. Priešingu atveju, tai galėtų sukompromituoti tam 

tikrus asmenis ar sukelti kitų sunkių pasekmių.  

 

KI atskleidimas 

 

           KI saugoma iki  tam tikro laiko, pvz., pašalinus iš KI sąrašo ar pasibaigus terminu, arba jai tapus viešai 

žinoma. KI atskleidžiama, turint Bendrovės vadovo, teismo, ar kitų valdžios įstaigų nurodymus. 

           Atskleidimas -  tai įvairiais būdais bei priemonėmis KI perdavimas kitam asmeniui.  

           Bendrovės darbuotojams KI prieinama tik tiek, kiek jos reikia darbo funkcijoms vykdyti. Tačiau kartais 

susiduriama su problema, kai su KI turi būti supažindinami kiti darbuotojai. Praktika tokia; jei ši informacija 

būtina darbuotojų pareigoms atlikti, jiems KI suteikiama su sąlyga, jei darbuotojai pateikia rašytinį 

įsipareigojimą neatskleisti paslaptie. 

           Bendrovė privalo atskleisti KI: 

• Teisėsaugos institucijoms; 

• Priežiūros institucijoms; 

• Kitoms teisės aktuose nurodytoms institucijoms. 

Kitiems asmenims KI  atskleidžiama Bendrovės KI valdymo taisyklėse nustatyta tvarka. 

          KI pirmiausia yra ją sukūrusios bendrovės nematerialinė nuosavybė, taigi KI savininkas gali jam 

priklausančią paslaptį savo nuožiūra valdyti, naudoti ir ja disponuoti su sąlyga, kad tokiais savo veiksmais 

nepažeidžia įstatymų, bendrovės ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. 

 

Atsakomybė 

 

          KI savininkas savo teises, pažeistas neteisėtai tretiesiems asmenims sužinojus KI, gali ginti įvairiais  

teisėtais būdais: arba taikiai susitarti su pažeidėju, arba civilinio proceso tvarka kreipdamiesi į teismą. 

Pagrindinis civilinis KI gynimo būdas yra įpareigojimas šią informaciją neteisėtai įgijusiam ar atskleidusiam 

asmeniui atlyginti patirtus nuostolius, o asmeniui, iš tokio atskleidimo gavusiam naudos – grąžinti KI 

savininkui pajamas, gautas neteisėtų veiksmų pagrindu. Neteisėtas atskleidimas užtraukia atsakomybę. 

          Bendrovė turi teisę atsisakyti atskleidusio KI darbuotojo paslaugų. 

 

 

______________ 

 

 


