
SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 
 

20___ m. _________________ d. 
 

 

 Gargždų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ (įstaigos kodas: 191789357, adresas: Vingio g. 4, LT-96138 Gargždai, tel. 

(8 46) 452 674 el. paštas: info@gargzdusaulute.lt (toliau – Mokykla) veikdama kaip duomenų valdytoja šiuo 

pranešimu informuoja Jus apie tai, kodėl ir kaip renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų ir Mokyklą lankančio Jūsų 

vaiko (globotinio) duomenis, ir apie teises, kurias Jūs turite kaip duomenų subjektas.  
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

1. Mokykla tvarko Jūsų ir Jūsų atstovaujamo mokinio asmens duomenis (toliau – Duomenų subjektas) šiais 

teisėtais tikslais: 
1.1. Ugdymo sutarčių apskaitos ir Mokinio asmens bylos sudarymo tikslu – mokinio, jo tėvų (ar globėjų) 

vardai, pavardės, gyvenamoji vieta kontaktiniai telefono numeriai, pažymos apie tėvų (globėjų) deklaruojamą 

gyvenamąją vietą, mokinių asmens kodai, gimimo liudijimo kopijos, nustatytos formos vaikų sveikatos pažymos 

(elektroninės arba popierinės). Jeigu ugdytinis į Mokyklą priimamas pirmumo tvarka, tvarkomi pirmenybės 

suteikimo aplinkybes (kurias nustato Mokyklos steigėjas) patvirtinantys dokumentai arba jų  kopijos. 
1.2. Ugdymo krepšelio paskaičiavimo tikslu - bendri duomenys (mokomoji kalba, socialiai remtinas/remiamas, 

ugdytinio bylos numeris), adresas, telefono numeris, tėvų (globėjų ar rūpintojų) vardai, pavardės bei kontaktiniai 

telefono numeriai. 
1.3. Dienynų, elektroninės sistemos (elektroninio dienyno) pildymo tikslu – mokinio, jo teisėtų atstovų vardai, 

pavardės, gyvenamoji vieta, kontaktiniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresai, mokinio gimimo data. 

Mokykla atsako už elektroninėje sistemoje (elektroniniame dienyne) esančios informacijos saugumo užtikrinimą. 
1.4. Ugdymo pasiekimų organizavimo ir vykdymo tikslais – ugdytinio vardas, pavardė, grupė, grupės 

pedagogai, ugdytinio amžius, mokslo metai. Su individualiais vaiko ugdymosi pasiekimais ir pažanga turi teisę 

susipažinti tik Mokinio tėvai (globėjai), kiti asmenys (išskyrus mokytojus, specialiuosius pedagogus, mokyklos 

vadovybę) tokios teisės neturi. 
1.5.  Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, gimimo data, 

gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys (pvz., specialieji poreikiai) gali būti 

tvarkomi tik esant tėvų (globėjų) raštiškam sutikimui. 
1.6. Įstaigos lankomumo apskaitos tikslu – mokinio vardas, pavardė, lankytų ir nelankytų dienų apskaitos 

žiniaraštis.  
1.7. Atlyginimo už vaiko išlaikymą Mokykloje lengvatų organizavimo tikslu tvarkomi steigėjo nustatyti 

dokumentai (ar/ir jų kopijos) patvirtinantys aplinkybes, kuriomis vadovaujantis tėvams (globėjams) taikomas 

sumažintas arba neskaičiuojamas atlyginimas už vaiko išlaikymą Mokykloje.  
1.8. Atlyginimo už vaiko išlaikymą Mokykloje administravimo (sąskaitų už teikiamas paslaugas išrašymas, 

apmokėjimas, skolų administravimas, išieškojimas teisine ir neteisine tvarka) tikslu tvarkomi: vaiko tėvų (globėjų) 

vardai, pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresai, vaiko vardas, 

pavardė, gimimo metai, adresas, grupės bei tabelio numeriai. 
1.9. Susisiekimui su Mokinio tėvais, globėjais, tikslu pranešti aktualią informaciją, susijusią su Mokyklos 

veikla, vaiko savijauta, sveikata ir kt.,  bei gauti grįžtamąjį ryšį, tvarkomi – vaiko tėvų, teisėtų atstovų vardai, 

pavardės, gyvenamosios vietos adresai, telefonų numeriai, elektrinio pašto adresai. 
1.10. Vaiko saugumo užtikrinimui, siekiant identifikuoti asmenis pasiimančius vaikus iš Mokyklos tikslu, 

tvarkomi tėvų prašymai, kuriuose nurodomi pilnamečių asmenų, galinčių pasiimti vaiką iš Mokyklos vardai, 

pavardės, telefono numeriai. 
1.11. Higieninių sąlygų užtikrinimo tikslais, grupių patalpose gali būti iškabinti ugdytinių vardiniai sąrašai, 

nurodantys  individualiai naudojamo inventoriaus, higieninių  priemonių ar kt.  ženklinimo simbolį (pvz.: skaičių, 

paveikslėlį, raidę ir pan.). 

1.12. Vaiko kultūros puoselėjimo tikslu, Mokyklos aplinkoje gali būti eksponuojami vaikų meninės veiklos 

darbai, nurodant vaiko vardą ir grupės pavadinimą. 

1.13. Mokykla turi teisę skelbti mokinio duomenis, taip pat ir nuotraukas, vaizdo įrašus interneto svetainėje 

įvairiais tikslais tik esant teisiniam pagrindui, pavyzdžiui, sutikus duomenų subjektui. ADTAĮ  netaikomas ir 

nebūtina gauti išankstinio tėvų sutikimo skelbiant bendras, mokinių grupių (mokyklos renginių) nuotraukas, iš 

kurių  mokinių tapatybės nustatyti neįmanoma.  
1.14. Asmenų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu (siekiant užtikrinti: Mokyklos darbuotojų, ugdytinių ir kitų 

atvykstančių asmenų saugumą nuo nusikalstamų veikų ar kitokių teisių pažeidimų; Mokyklai priklausančio turto 

apsaugą nuo neteisėto darbuotojų ar kitų asmenų pasisavinimo, sugadinimo) Mokykloje įdiegta signalizacinė 

sistema. Mokyklos teritorijoje (adresas: Vingio g. 4, LT96138, Gargždai) gali būti naudojamos kitos teisėtos 

apsaugos  priemonės.  
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TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 

2. Mokykla Jūsų ir Jūsų atstovaujamo mokinio  asmens duomenis gauna šiais būdais: tiesiogiai iš duomenų 

subjekto (Jūsų); teisės aktų nustatyta tvarka iš valstybės ir savivaldybės institucijų, kiek tai būtina Mokyklos 

tikslams įgyvendinti; teisės aktų nustatyta tvarka iš kitų asmenų, įstaigų ar institucijų. 
ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI 

3. Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo procesinius 

sprendimus, sutartis (pvz. vaikų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų) ar kitus teisės aktus Mokykla yra įpareigota 

pateikti asmens duomenis. 

4. Asmens duomenys apie skolininką ir jo turimą skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, 

advokatams, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, siekiant 

priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas. 

5. Mokykla informaciją (asmens duomenis) apie domenų subjektą pateikia savo iniciatyva be duomenų 

subjekto sutikimo šiais atvejais: kai reikia pranešti apie smurtą, patyčias ir kitus nusikaltimus; kai reikia užtikrinti 

viešąją tvarką; kai tai būtina Duomenų subjekto ar visuomenės saugumui užtikrinti. 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS 

6. Aktyviosiose duomenų bazėse duomenys tvarkomi vadovaujantis konkrečios duomenų bazės taisyklių 

nustatyta tvarka ir vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos 

vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Suėjus duomenų saugojimo terminui asmens duomenys 

perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui, popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys 

sunaikinami. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.  

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SĄLYGOS 

7. Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, teikiami tiek skaitmenine forma, tiek 

materialiose ar popierinėse laikmenose, bet kokiomis susižinojimo priemonėmis, įskaitant, bet neapsiribojant 

elektroninį paštą, interneto ryšį ar kitus telekomunikacijų galimus įrenginius, atsižvelgiant į tvarkomų asmens 

duomenų pobūdį, kuris užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. 

Mokykla įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens 

duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

Dokumentų kopijos, neatsižvelgiant į jų užfiksavimo laikmeną, kuriose nurodomi asmens duomenys, 

sunaikinamos taip, kad šių dokumentų nebūtu galima atkurti ar atpažinti jų turinio. 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

8. Jūs, kaip Asmens duomenų subjektas, turite teisę: 

8.1. susipažinti (pateikus asmens tapatybės dokumentą)  su savo ir atstovaujamo Mokinio asmens duomenimis, 

sužinoti kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti neteisingus duomenis; 

8.2. reikalauti Mokyklos nutraukti Jūsų ir atstovaujamo mokinio duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai 

duomenų tvarkymas yra privalomas pagal įstatymus;  

8.3. prašyti Mokyklos informacijos apie Asmens duomenų tvarkymą pateikdamas raštišką prašymą šiais 

kontaktais: Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“, adresas Vingio g. 4, LT96138, Gargždai, el. paštas: 

info@gargzdusaulute.lt;  
8.4. manydamas, kad Mokykla tvarkydama Asmens duomenis pažeidė Asmens duomenų subjekto teises, turite 

teisę bet kada kreiptis į Mokyklą ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar kompetentingą Lietuvos teismą 

dėl pažeistų savo teisių. 

__________________________________ 

 

Atstovaujamo mokinio(ių)___________________________________________________________________  
(vardas, pavardė, gimimo metai) 

tėvų (globėjų) parašai patvirtinantys sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo  

 

 

___________________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

___________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas, data) 
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