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1. P a k e i č i u  Pranešimo  apie  asmens  duomenų  saugumo  pažeidimą  pateikimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymu

Nr. 1-12, 9 ir 10 punktus ir išdėstau juos taip:

„9.  Šiaulių  tardymo  izoliatoriaus  direktorius,  gavęs  Šiaulių  tardymo  izoliatoriaus

darbuotojo užpildytą pranešimą, paveda  atlikti pranešimo tyrimą paskirtam darbuotojui.

10.  Paskirtas  darbuotojas  (toliau  –  Šiaulių  tardymo  izoliatoriaus  direktoriaus  įgaliotas

asmuo), gavęs pavedimą:“.

2. P a v e d u:

2.1. šio  įsakymo  rengėjui  su  įsakymu  supažindinti  direktoriaus  pavaduotojus  ir

administracinių padalinių vadovus;

2.2. administracinių padalinių vadovams su įsakymu supažindinti pavaldžius darbuotojus;

2.3. Veiklos  organizavimo  skyriaus  vedėjui  šį  įsakymą  paskelbti  Šiaulių  tardymo

izoliatoriaus interneto svetainėje.

Direktorius Saulius Rajunčius
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