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                                                                    Priedas Nr. 1  

                                                                   prie Darbo tvarkos taisyklių (2017-06-28, įsk. Nr. V-12) 

 

 

KOMERCINIŲ PASLAPČIŲ IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS 

SĄRAŠAS 

 

UAB „Valumina“ (toliau – Bendrovė) komercinė paslaptis bei kita konfidencialaus pobūdžio 

informacija (toliau – Informacija) - tai informacija, kuri turi tikrą ar potencialią komercinę ar 

kitokią vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama.  

Bendrovė imdamasi protingų pastangų apriboti galimybę tretiesiems asmenims sužinoti Bendrovės 

komercines paslaptis, nustato, komercine ir konfidencialia informacija laikoma: 

 

1. Bendrovės akcininkų, vadovų valdybos narių, darbuotojų, įmonės partnerių bei klientų asmens 

kodai, socialinio draudimo kodai, adresai, asmeniniai telefonų numeriai, vairuojamų transporto 

priemonių modeliai, markės, valstybiniai numeriai;  

2. Bendrovės akcininkų, vadovų, valdybos narių, darbuotojų, įmonės part nerių bei klientų 

šeimyninė padėtis, šeimos sudėtis, šeimos narių vardai, šeimos narių asmens kodai ir / arba adresai, 

lankomos ugdymo įstaigos bei darbovietės, užimamos pareigos;  

3. Kita privataus pobūdžio informacija apie Bendrovės akcininkus, vadovus, valdybos narius, 

darbuotojus, įmonės partnerius bei klientus ir visų šių asmenų šeimų narius, kuri nėra prieinama 

viešojoje erdvėje;  

4. Duomenys apie Bendrovės akcininkų, vadovų, valdybos narių, darbuotojų, partnerių, klientų ir jų 

šeimų narių gaunamus atlyginimus ir / ar honorarus, darbo sąlygas, atostogų laiką ir trukmę, darbo 

per šventes sąlygas;  

5. Visų Bendrovės akcininkų, vadovų, valdybos narių, darbuotojų, partnerių bei klientų ir kitų 

asmenų pasirašytų sutarčių sąlygos;  

6. Visų Bendrovės teisinių dokumentų tekstai, įskaitant, bet neapsiribojant visomis sutartimis, 

prentenzijomis, reikalavimais, procesiniais teismo dokumentais, ieškiniais, atsiliepimais, dublikais, 

triplikais, prieštaravimais, atsikirtimais, pareiškimais, patvirtinimais ir bet kokiais kitais teisiniais 

dokumentais;  

7. Visi be jokių išimčių duomenys apie Bendrovės akcininkus, vadovus, valdybos narius, 

darbuotojus, partnerius, klientus, esantys Bendrovės kompiuterinėse duomenų bazėse;  

8. Bendrovės kompiuterių, planšečių, serverių, telefonų, interneto ir lokalių duomenų bazių bei kitų 

techninių įrenginių ir virtualių prieigų slaptažodžiai, saugos raktai bei el. parašai ir jų algoritmai;  

9. Duomenys apie Bendrovės akcininkų, vadovų, valdybos narių, darbuotojų, partnerių, klientų ir jų 

šeimų narių gyvenamųjų, administracinių bei kitos paskirties patalpų apsaugos priemones, saugos 

kodus, slaptažodžius ir samdomų saugos tarnybų pavadinimus;  
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10. Bendrovės veikloje naudojamų įrenginių technologinė, gamybinė informacija bei techniniai 

parametrai;  

11. Bendrovės žinioje bei patalpose esančių, nupirktų, užsakytų ar pristatytų prekių kiekis, vertės ir 

pristatymo sąlygos;  

12. Duomenys apie Bendrovės atliekamus rinkos tyrimus, vykdomus projektus, diegiamas ir 

bandomas naujoves, kai tokia informacija Bendrovėje pripažinta konfidencialia Valdybos 

sprendimu, vadovo įsakymu, specialia žyma (antspaudu) arba Bendrovės darbuotojas apie tai 

informuojamas el. paštu;  

13. Bendrovės buhalterinė bei finansinė informacija, įskaitant, bet neapsiribojant visų laikotarpių 

duomenimis apie įmonės pelną, nuostolį, pajamas ir išlaidas, jų prieaugį ar sumažėjimą, audito 

išvados;  

14. Informacija apie visas konkrečių Bendrovės sudarytų sandorių sąlygas, piniginę ar kitokią 

tikslinę įmonės sandorių bei valdomo turto vertę;  

15. Visa informacija apie valdžios ir savivaldybių bei teisėsaugos institucijų atliekamus, atliktus ar 

planuojamus patikrinimus, revizijas, ikiteisminius tyrimus (jų paskirtį, tikslą, pobūdį, išvadas ir 

trukmę) Bendrovės, įmonės akcininkų, vadovų, valdybos bei revizijos komisijos narių, darbuotojų, 

partnerių, klientų atžvilgiu;  

16. Visa informacija apie Bendrovės tiekėjus ir visos su jais rengiamų, sudarytų bei vykdomų 

sutarčių bei užsakymų ir vedamų derybų sąlygos;  

17. Visa informacija apie Bendrovės klientus ir visos su jais rengiamų, sudarytų bei vykdomų 

sutarčių bei užsakymų ir vedamų derybų sąlygos.  

18. Informacija apie Bendrovės kreditus (paskolos sąlygos, palūkanų dydis,  banko pavadinimas, 

suma, grąžinimo terminas); 

19. Informacija apie Bendrovės investicijas į kitų ūkio subjektų akcijas ar kapitalą, taip pat 

informacija apie Bendrovės įkeistą turtą; 

20. Informacija apie Bendrovės visuotinių akcininkų irgamybinių susirinkimų, lokalių Bendrovės 

dokumentų (įsakymai, tvarkos, veiklos planai, metodiniai nurodymai, instrukcijos, procedūros ir 

pan.) turinį; 

21. Informacija apie Bendrovės grynųjų pinigų likučius Bendrovės kasoje ir saugomus bankuose 

pinigų išteklius ir jų judėjimą; 

22. Informacija apie Bendrovėje taikomą kainodarą, pardavimo metodiką, strategiją ir rinkodaros 

kryptis; 

23. Žinios, kurių konfidencialumas numatytas sutartyse, kontraktuose, protokoluose bei kituose 

bendrovės įsipareigojimuose; 
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24. Informacija apie Bendrovės ketinimus dalyvauti konkursuose, aukcionuose, pardavimuose ir bet 

kokia kita informacija susijusi su Bendrovės vykdomais pirkimais, pardavimais ar teikiamomis 

paslaugomis; 

25. Bendrovės darbo apmokėjimo sistema, darbo užmokesčio priedų skaičiavimo ir premijų 

skyrimo tvarka, įmonėje patvirtintos darbo sutarties formos ir bet kokia kita informacija, kurią 

Bendrovė pripažįsta esant Paslaptimi arba kurią teisės aktai laiko paslaptimi;  

26. Bet kokia kita informacija: 

• kurią Bendrovė vykdydama veiklą gauna iš klientų, tiekėjų ar partnerių; 

• kuriai yra suteiktas konfidencialios informacijos ar komercinės paslapties statusas pagal 

Bendrovės vidaus dokumentus ar Bendrovės sudarytas sutartis; 

• kuria disponuoja Bendrovė ar kuri yra Bendrovės biuruose, jei jos atskleidimas gali sukelti 

neigiamą poveikį Bendrovės, jos klientų, o taip pat visų jos darbuotojų veiklai ar reputacijai; 

• kuri yra kliento veiklos vykdymo vietoje, jei jos atskleidimas gali sukelti neigiamą poveikį 

kliento, jo darbuotojų veiklai ar reputacijai; 

• kuri turi tikrą ar potencialią komercinę vertę dėl to, kad jos nežino Tretieji asmenys. 

 

27. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri, jos paskelbimo metu darbuotojui, buvo 

viešai prieinama visuomenei arba tapo viešai prieinama ne dėl darbuotojo veikos arba tokia 

informacija kuri pačios Bendrovės iniciatyva, leidimu arba sutikimu yra/buvo publikuojama viešai 

arba ją galima nesudėtingai rasti viešoje erdvėje.  

28. Informacija Bendrovėje laikoma slapta tais atvejais, kai, ji, nors ir prieinama viešojoje erdvėje, 

tačiau be gilesnio ir platesnio žinojimo arba informacija disponuojančio asmens asmeninio santykio 

su ja, negali duoti jokios apčiuopiamos konkurencinės naudos suinteresuotam fiziniam ar juridiniam 

asmeniui. Pavyzdžiui, slapta informacija laikytini su UAB „Valumina» tiesiogiai ryšius  palaikančių 

Bendrovės tiekėjų bei klientų atstovų kontaktiniai elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, 

Skype paskyrų duomenys, kadangi be darbo UAB „Valumina” patirties ir gilesnio bei platesnio 

žinojimo, joks kitas juridinis ar fizinis asmuo negalėtų žinoti, kad būtina kontaktuoti būtent minėtais 

el. pašto adresais ar kitais duomenimis bei pasinaudodamas minėtais kontaktiniais duomenimis, 

pasiūlyti tiekėjams bei klientams geresnių už UAB „Valumina“ siūlomų bendradarbiavimo sąlygų.  

 

________________________________________________ 

  

 


