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1. Įvadas
Dokumento paskirtis
Dokumentas parengtas remiantis pirkimu “Bendro teismų ekspertų registro programinės įrangos
sprendimų sukūrimas” ID Nr. VTEB/2016/08.
Dokumentas skirtas

bendro teismų ekspertų registro vedėjui, Turėtoju, palaikytojui, saugumo

valdytojui ir vartotojams.

Apibrėžimai, akronimai ir santrumpos
Apibrėžimų, akronimų ir santrumpų sąrašą žiūrėkite 2 lentelėje “Apibrėžimai, akronimai ir
santrumpos”.
Lentelė 2 “Apibrėžimai, akronimai ir santrumpos”

Apibrėžimai,

akronimai

ir Paaiškinimas

santrumpos
Sistema

Bendras teismų ekspertų registras

Turėtojas

Bendro teismų ekspertų registro turėtojas yra Teismų administracija

MK

Ministrų kabinetas

Ryšys su kitais dokumentais
Lentelė 2 “Ryšys su kitais dokumentais”

Dokumento žymėjimas

Pavadinimas

VTEB_SDIN

Bendras teismų ekspertų registras. Sistemos vidaus saugumo taisyklės.

VTEB_ LIET.INSTR.

Bendras teismų ekspertų registras. Sistemos naudojimo instrukcija

MK taisyklės Nr. 442

Tvarka, pagal kurią užtikrinamas informacijos ir komunikacijos technologijų
sistemų atitikimas minimaliems saugumo reikalavimams.
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2. Tikslai ir pagrindinės nuostatos
Sistemos naudojimo taisyklių tikslas yra užtikrinti saugų Sistemos eksploatavimą, laikantis informacijos
saugojimo ir prieinamumo reikalavimų, siekiant išvengti nepageidaujamo žmogiškojo faktoriaus įtakos.

3. Sistemos naudojimo taisyklės
Sistemoje pateikta informacija apie sertifikuotus teismų ekspertus.
Sistemos Turėtojas ir Sistemos valdytojas yra Teismų administracija.
Sistemoje pateikta informacija yra bendrai prieinama informacija.
Sistemos vartotojas yra fizinis asmuo, kuriam suteikti prieigos prie Sistemos rekvizitai –
Vartotojo vardas ir Slaptažodis.
5. Sistemos vartotojas naudojasi Sistema, vykdydamas savo pareigines prievoles arba kitu teisės
aktuose nurodytu teisėtu pagrindu.
6. Sistemos vartotojas atsako už savo prieigos prie Sistemos rekvizitų saugojimą ir saugumą.
7. Sistemos vartotojas neturi teisės perduoti tretiesiems asmenims prieigos prie Sistemos
rekvizitų. Prieigos rekvizitus gali naudoti tik konkretus vartotojas (fizinis asmuo), kuriam jie
suteikti.
8. Sistemos vartotojas, praradęs visus arba kurį nors iš Sistemos naudojimo rekvizitų, nedelsiant
informuoja apie tai Sistemos valdytoją arba jo nurodytus asmenis.
9. Sistemos vartotojas negali vykdyti veiksmų, kurie būtų nukreipti prieš Sistemos ir joje
esančios informacijos saugumą, apsaugą ir įdiegimą.
10. Sistemos vartotojas informuoja Sistemos valdytoją arba jo nurodytus asmenis apie klaidas,
surastas Sistemoje esančioje informacijoje arba Sistemos veikime.
11. Sistemos vartotojas negali vykdyti neteisėto Sistemos, jos dalių ir/arba Sistemoje registruotos
informacijos kopijavimo (neteisėtais veiksmais laikomi tokie veiksmai, kurių vykdymui
netaikomos leistinos (matomos ekrane) komandos, arba kurios atliekamos automatiškai, be
tiesioginio žmogaus dalyvavimo užklausimo procese (naudojant bet kokio pobūdžio
programas, pav., robotus) nepriklausomai nuo tokių veiksmų tikslo).
12. Jei konstatuojamas taisyklių nesilaikymo atvejis, pavyzdžiui, bandymas įsilaužti į Sistemą,
arba buvo konstatuotas neteisėtas Sistemos naudojimas, Sistemos valdytojas arba jo įgalioti
asmenys turi teisę kreiptis į teisėsaugos įstaigas teisės aktuose nustatyta tvarka.
13. Sistemos vartotojas, naudodamasis Sistema, laikosi galiojančių teisės aktų nuostatų, kurie
nusako Sistemos sukūrimo, palaikymo ir naudojimo tvarką, fizinių asmenų duomenų
apsaugos, informacijos atvirumo, autorinių teisių apsaugos ir kitų privalomų teisės aktų
reikalavimų.
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