SERTIFIKAVIMO SKYRIUS

SUTARTIS Nr. S2018 m. mėn. d.
Kaunas
VšĮ „Nauja kvalifikacija“, buveinės adresas A. Juozapavičiaus pr.27-6, LT- 45258 Kaunas,
įmonės kodas 302429421, atstovaujama sertifikavimo skyriaus vadovės Rasos Mačionienės,
veikiančios pagal 2018 01 02 įgaliojimą Nr. 14V-KA, (toliau – Paslaugų teikėjas) ir
a.k.
_______________________________________________________________________________
( asmens vardas, pavardė, a. k.)
(toliau – Paslaugų užsakovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – atitinkamai
Paslaugų užsakovu ir Paslaugų teikėju, sudarė šią Paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis),
kurioje susitarė:
1.DALIS. SUTARTIES DALYKAS
Paslaugų užsakovo įvertinimas pagal Viešosios įstaigos „Nauja kvalifikacija“ sertifikavimo
skyriaus atliekamo energetikos sektoriaus energetikos objektus, įrenginius statančių ir
eksploatuojančių darbuotojų atestavimo (sertifikavimo) tvarkos aprašą (toliau –Atestavimo
(sertifikavimo) tvarkos aprašas), remiantis Paslaugų užsakovo pateikta paraiška ir su paraiška
pateiktais dokumentais.
2. DALIS. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
2.1. Supažindinti Paslaugų užsakovą su įvertinimo tvarka, atestavimo( sertifikavimo) terminais ir
tvarka, sudaryti sąlygas laikyti egzaminą pagal Atestavimo (sertifikavimo) tvarkos aprašo
reikalavimus;
2.2 Užtikrinti Paslaugų užsakovo egzaminavimo vietos atitiktį saugos, sveikatos, priešgaisriniams ir
higienos reikalavimams;
2.3. Užtikrinti Paslaugų užsakovo nešališką atestavimą (sertifikavimą) ir ne ilgiau kaip per 5 darbo
dienas išduoti pažymėjimą, jeigu kandidatas sėkmingai išlaikė egzaminą;
2.4. Užtikrinti Paslaugų užsakovo asmens duomenų saugumą;
2.5. Laikyti konfidencialia visą informaciją, gautą atestavimo (sertifikavimo) proceso metu;
2.6 Užtikrinti, kad informacija, gauta atestavimo (sertifikavimo) proceso metu arba iš kitų šaltinių,
nebus atskleista neįgaliotai šaliai be raštiško Paslaugų užsakovo leidimo, išskyrus tuos atvejus, kai
įstatymais reikalaujama atskleisti šią informaciją.
2.7.Užtikrinti, kad kai pagal įstatymą reikalaujama atskleisti konfidencialią informaciją, bus pranešta Paslaugų užsakovui, kokia informacija bus pateikta, nebent tai būtų uždrausta pagal įstatymą.
3. DALIS. PASLAUGŲ UŽSAKOVO TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
3.1.Laikytis saugos, sveikatos, priešgaisrinių ir higienos reikalavimų ir Paslaugų teikėjo vidaus
tvarkos;
3.2 Atitikti atestavimo (sertifikavimo) schemos sąlygas ir pateikti visą reikalingą informaciją
vertinimui;
3.3 Neperduoti konfidencialios egzaminų medžiagos ir nedalyvauti nesąžininguose egzaminuose;
3.4 Pareikšti apie atestavimą (sertifikavimą) tik dėl tokių paslaugų, kurioms yra atestuotas
(sertifikuotas);
3.5 Nesinaudoti atestavimu (sertifikavimu) tokiu būdu, kuris diskredituotų sertifikavimo skyrių, ir
nedaryti jokių klaidinančių pareiškimų apie atestavimą (sertifikavimą);
3.6 Pasibaigus pažymėjimo (sertifikato) galiojimo terminui, taip pat sustabdžius ar panaikinus
pažymėjimo (sertifikato) galiojimą, nedelsiant nutraukti naudojimąsi juo ir nenaudoti jokių nuorodų
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į atestavimo (sertifikavimo) statusą.
3.7 Nenaudoti pažymėjimo (sertifikato) klaidinančiu būdu.
3.8 Nedelsiant informuoti Paslaugų teikėją apie aplinkybes, kurios gali pakenkti Paslaugų užsakovo
galimybei ir toliau atitikti atestavimo (sertifikavimo) reikalavimus.
3.9 Sutinku, kad mano asmens bei pažymėjimų duomenys, nurodyti atestavimo (sertifikavimo)
schemos apraše, būtų skelbiami sertifikavimo skyriaus tinklapyje ir statistikos ataskaitose;
3.10 Sutinku, kad konfidenciali informacija apie mano atestavimą (sertifikavimą) būtų prieinama
Nacionalinio akreditacijos biuro vertinimo grupei.
3.11. Savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis išreiškiu pasirašydamas šios Sutarties 1 Priedą
4. DALIS. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
4.1 Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki vykdomi sutartiniai įsipareigojimai.
4.2 Sutartis keičiama, jei Paslaugų teikėjas pakeičia atestavimo (sertifikavimo) schemą ar keičiasi
Šalių įsipareigojimai.
4.3 Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu arba jei Šalys nevykdo savo įsipareigojimų.
5. DALIS. APMOKĖJIMAS UŽ SERTIFIKAVIMĄ
5.1.Atestavimo (sertifikavimo) kaina …...... Eur. + PVM.
5.2.Pareiškėjas ar jį siuntusi įmonė už atestavimo (sertifikavimo) paslaugą turi sumokėti iki egzamino dienos arba iki pažymėjimo(sertifikato) išdavimo dienos.
6. DALIS. DUOMENŲ TVARKYMO BENDROSIOS NUOSTATOS
6.1. Duomenų valdytojas po duomenų gavimo - Všį ,,Nauja Kvalifikacija” , buveinės adresas A.
Juozapavičiaus pr. 27-6, LT-45258 Kaunas, įmonės kodas 302429421, direktorė:
Lina Vyšniauskienė.
6.2. Duomenų tvarkymo tikslas:
6.2.1. Asmenų sertifikavimo paslaugų teikimas;
6.2.2.Tiesioginės rinkodaros ir paslaugų gerinimas.
6.3. Asmens duomenys yra renkami šiais būdais:
6.3.1.Tiesiogiai iš asmens, sutarties pasirašymo metu.
6.3.2. Elektroniniais informacijos gavimo būdais (el. paštas, telefonas, kiti elektroninės
komunikacijos būdai).
6.3.4. Gaunant asmens duomenis iš darbovietės, kurioje asmuo yra įdarbintas ar yra samdomas
pagal atskirą susitarimą, ar sutartį .
6.4. Asmens duomenys perduodami:
6.4.1. VŠĮ ,, Nauja Kvalifikacija” sertifikavimo skyriaus darbuotojams;
6.4.2. Įmonės buhalterijai ir skolų administravimo įmonei;
6.4.3. Įmonės sąskaitą tvarkančiam bankui (-ams);
6.4.4. Interneto ir telefoninio ryšio tiekėjui AB ,,Telia Lietuva”;
6.4.5. Įmonės serverio priežiūrą atliekančios įmonės darbuotojui, gedimo ar duomenų atkūrimo
atveju UAB ,,NetComPlius”;
6.4.6. Internetinės svetainės ir domeno priežiūros darbuotojui - Hostex by AB ,,Telia Lietuva”;
6.4.7. El. Pašto dėžutės priežiūrą atliekančiam personalui;
6.4.8. Darbuotojo atestavimo (sertifikavimo) egzaminuotojui, stebėtojui;
6.4.9. Draudimo įmonei ( atsitikus draudiminiam įvykiui );
6.4.10.Teisininkui ( įvykus teisiniam įvykiui );
6.4.11.Veiklą prižiūrinčioms institucijoms : Valstybinė energetikos inspekcijai, Lietuvos
nacionalinis akreditavimo biurui;
6.4.12. Asmens duomenų perdavimas už EU ar EEE šalių ribų nėra vykdomas;
6.5. Asmens teisės:
6.5.1. Asmuo turi teisę susipažinti su VŠĮ ,, Nauja Kvalifikacija” apie jo asmenį valdomais
duomenimis;
6.5.2. Asmuo turi teisę reikalauti sustabdyti jo asmens duomenų valdymą įmonėje;
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6.5.3. Asmuo turi teisę prašyti ištrinti tam tikrus duomenų valdytojo turimus apie jo asmenį, asmens
duomenis;
6.5.4. Asmuo turi teisę į duomenų perkeliamumą;
6.5.5. Asmuo turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri jo asmens duomenys;
6.5.6. Asmuo turi teisę prašyti ištaisyti netikslius arba pasikeitusius duomenis apie jo asmenį.
6.5.7. Teisės yra įgyvendinamos atsižvelgiant į VŠĮ ,,Nauja Kvalifikacija” turimus teisinius
įsipareigojimus dėl asmens duomenų valdymo, tvarkymo ir kaupimo įmonės veiklą prižiūrinčioms
įstaigoms.
6.5.8. Asmuo turi teisę kreiptis į Valstybinė asmens duomenų apsaugos Inspekciją.
6.6. Asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei to reikalauja veiklą reglamentuojantys teisės
aktai. Asmens duomenys vidutiniškai yra saugomi tokiais terminais:
6.6.1. Įmonėje saugomi penkerius metus.
6.6.3. Pasibaigus saugojimo terminui sunaikinami saugiu metodu ir neatpažįstamai kai su asmeniu
susiję atestavimo duomenys nėra reikalingi kaupti dėl teisinių įsipareigojimų įmonės veiklą
prižiūrinčioms įstaigoms ( pvz: asmenį siuntusios darbovietės ir įstaigos pasirašyta sutartis, VMI,
Sodra, VEI ir kitos) .
7. DALIS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai
Šaliai).
7.2.Ginčai dėl šios Sutarties vykdymo sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.
8. Su mano asmens duomenų tvarkymu sertifikavimo tikslais :
sutinku / nesutinku (reikalinga pabraukti)
9. Patvirtinu, kad susipažinau kam ir kokiu tikslu gali būti perduodami mano asmeniniai duomenys
10. Su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu :
sutinku / nesutinku (reikalinga pabraukti)
Jeigu sutikote su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros ir paslaugų gerinimo tikslu :
Naujienas, susijusias su mane dominančiais mokymais ir / ar informacija norėčiau gauti šiais būdais
( Jums tinkamą pažymėkite ) :
□ Telefonu □ Elektroniniu paštu □ Naujienlaiškiu □ Lietuvos paštu siunčiamu laišku

Šalių adresai ir rekvizitai:
Paslaugų teikėjas
Įm. pavadinimas: VšĮ“Nauja kvalifikacija“

Sertifikuojamas asmuo:
V. Pavardė:

Įm. kodas: 302429421

Asm. kodas:

PVM kodas: LT00006066614
Adresas: A. Juozapavičiaus pr.27-6, LT 45258 Kaunas

Adresas:

Tel.: 8 618 77315

Tel.

El. paštas:sertifikavimas @ naujakvalifikacija.lt
A.V.
Sertifikavimo skyriaus vadovas
(parašas)
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