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KONFTDENCTALTOS TNFORMACIJOS SARASAS

UZdarosios akcines bendroves ,,Vilniaus vandenys", imones kodas 120545849 (toliau vadinama

,,Bendrov6") konfidencialia informacija, nepriklausomai nuo jos pateikimo bei gavimo b[dq, yra
laikoma 5i informacija:

Kateeoriia Aoibudinimas
Asmens duomenvs Bendroveje naudojami asmens duomenys, kai juos atskleisti

draudZia galiojantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines aDsausos istatvmas.

Darbuotojq asmens duomenys Bendroves darbuotojq darbo sutartyse nurodytas atlygis,
asmens bylos ir jose kaupiama bei saugoma informacija,
privalomq sveikatos tikrinimq i5vados, darbuotojo nurodya
asmenine informacija (sveikatos duomenys, gyvenamosios
vietos adresas, asmeninio telefono numeris, Seimine padetis,

amZius ir pan.), i5skyrus darbuotojq grupiq, iSskirtq pagal

kvalifikacinius lygius, vidutin! darbo uZmokesti ir
Bendroveie taikoma darbuotoiu skatinimo politika.

Su personalo pokydiais susijusi
informacija

P lanuoj am i personalo valdymo pokydiai, planuoj amas etatq

maZinimas ar didinimas, konkrediq darbuotojq atleidimai ir
pan. Konfidencialia informacija nelaikoma Bendroves
darbuotojq skaidius ir informacija apie igyvendinamus ar

iswendintus oersonalo valdvmo pokvdius.

Klientq informacija Informacija, susijusi su klientais (konkrediam klientui
patiekto vandens ir i5valytq nuotekq kiekis, ir pan.),

i5skyrus, kai 5i informacija teikiama padiam klientui ar jo
igaliotam asmeniui. Konfidencialia informacija nelaikoma
Bendroves klientq skaidius ir daugiabudiame name

gyvenandiq asmenq bendrai suvartotas vandens (iSleistq

nuoteku) kiekis.
Buhalteriniai duomenys Bet kokia informacija apie Bendroves ir jos klientq

buhalterinius duomenis ir finansinius dokumentus, ypad

dokumentus apie turt4, bankines operacijas, tarptautinius
atsiskaitymus, iplaukas ir pajamas, iplaukas i s4skait4 ar

grynuosius pinigus, mokamas pal[kanas, Bendroves ir jos
klientq finansing buklg, biudZetus, i5skyrus apibendrint4
informacij 4, kuri teikiama valstybes instituc ij oms fi nansines

atskaitomybes forma, informacija kuri4 bendrove teikia
vykdant viesqjq pirkimq istatymo nuostatas ir informacij4,
kuri4 bendrove teikia visuomenei kaip vieSqiq paslaugq

teikeias.
lT sistemu duomenvs Bendroves informacines sistemos, kompiuteriniq tinklq

strukt[ra, kompiuteriniq tinklq technine iranga ir
Droqramos. slaptaLodLiai, bylu strukt[ra.

Duomenq baziq informacija Bendroves duomenq bazese laikoma informacija apie

klientus ir darbuotojus, kurios praradimas gali kelti pavojq
Bendroves veiklai ar gali sukelti nuostoliq Bendrovei, ar

sutrikdyti Bendroves paslaugq teikim4 (informacija,
laikoma dokumentu valdvmo sistemose, geografinese



informacinese sistemose, finansq apskaitos sistemose,
klientq apskaitos sistemose, ,,lnfomedis", bendrovds
intranete, dokumentq archyvavimo sistemose), iSskyrus, kai
informacija i5 Siq duomenq baziq teikiama padiam klientui,
kliento igaliotam asmeniui ar subjektui, kuriam teisg gauti
Sia informaciia suteikia galioiantys teises aktai.

Vartotojq vardai ir slaptalodLiai Bet kokia informacija apie Bendroves, jos klientq ar
tiesiogiai darbuotojo naudojamus vartotojo vardus,
slaptaZodZius ir kitokio pobudZio apsaugos kodus ir kitas
aDsauqos oriemones

Elektronines bankininkystes
duomenys

Naudojimuisi elektronine bankininkyste Bendrovei suteikti
individuahs slaptaZodZiai irkodai, jq suteikimo sistema, kiti
Bendroves elektronines bankininkystes duomenys (bankiniq
saskaitu likudiai ir oan.)

lnformacija apie derybas
Bendroves veiklos planus

Zinios apie derybq vedimo taktik4, i derybas deleguotq
asmenq lgaliojimus, Zinios apie pasira5ytus ketinimq
protokolus, planus dalyvauti konkursuose, aukcionuose,
oasiDlvmus konkursams ir susiiusia medLiasa.

Bendroves stebetojq tarybos ir
valdybos sprendimai

Bendroves stebetojq tarybos ir valdybos priimamq
sprendimq turinys, iSskyrus, kai sprendimq turinys
atskleidZiamas Bendroves stebetojq tarybai ar valdybai ar jq
nariams, Bendroves akcininkams ir (a0 Bendroves
akcininko igaliotiems asmenims laikantis Lietuvos
Respublikos akciniu bendroviu istatvmo reikalavimu.

Informacija, kuri4 kaip
konfidenciali4 nurodo Lietuvos
Respublikos viedqjq pirkimq
istatymas

Bendroves gauta informacija, kuri4 kaip konfidenciali4
nurodo Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq istatymas, t.y.
tiekejo komercine (gamybine) paslaptis ir konfidenciali
informacija, konfidencialieji tiekejq pasiulymq aspektai,
pasitilyme nurodytos prekiq, paslaugq ar darbq kainq
sudedamosios dalys, duomenys apie kainq ir nuolaidq lygi,
sutardiu ir susitarimu salvsos.

Informacija, kuri sandoriuose
nurodoma kaip konfidenciali
informaciia

Bendroves sudarytq sandoriq s4lygos ir Zinios apie Siq

sandoriq vykdym4, jei pagal sandoriq s4lygas 5i informacija
vra konfidenciali.

Informacija, kuri teikejq
nurodymu yra laikoma
konfidenciali

Bendroves gauta informacija, kuri4 kaip konfidenciali4
nurode jos teikejas.

Technologiniai sprend imai Naujos Bendroves idejos, know how, nauji techniniai
sprendimai, ruo5iami i5radimai, mokslo, technikos,
konstrukciniai ir technolosiniai sprendimai.

Informacija apie Bendroves turto
ir infrastrukttiros objektq saug4
bei apsaug4

Apsaugos sistema (saugos tamybos duomenys,
signalizacijos kodai, slaptaZodZiai, naudojami bendraujant
su saugos tarnyba); Bendroves patalpq ir saugomos
teritorijos, automobiliq, kito turto apsaugos ir signalizacijos
technine dokumentacija bei instrukcijos; taip pat kita
informacija, kurios atskleidimas gali sukelti neautorizuotq
technines irangos panaudojim4 ar trediqiq asmenq patekim4

i Bendroves objektus ar saugomQ teritorij4.


