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UGDYTINIU ASMENS DUOMENV TVARKYMO TAISYKLES

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Ugdytiniq asmens duomenq tvarkymo taisykliq tikslas - reglamentuoti asmens duomenq
tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, taip pat pagrindines asmens duomenq tvarkymo, duomenq
subjekto teisiq igyvendinimo ir duomenq apsaugos technines bei organizacines priemones

Klaipedo s lop Selyj e-d arhelyj e,,Versme" (toliau - Lop5elis-darZelis).
2. Tvarkydamas asmens duomenis Lop5elis-darZelis vadovaujasi pavyzdinemis Asmens

duomenq tvarkymo mokyklose taisyklemis, Bendruoju asmens duomenq apsaugos reglamentu
(toliau - Reglamentas), Mokiniq registro duomenq saugos nuostatais, Lietuvos Respublikos asmens
duomenq apsaugos istatymu (toliau ADTAD, kitais istatymais bei teises aktais,
reglamentuojandiais asmens duomenq tvarkym4 ir apsaug4.

3. Lop5elio-darZelio darbuotojai, igalioti tvarkyti ugdytiniq asmens duomenis, privalo
laikytis Siq Taisykliq ir buti pasira5l.tinai su jomis supaZindinti. Lop5elio-darZelio darbuotojai,
atlikdami savo pareigas ir tvarkydami ugdyiniq asmens duomenis, privalo laik1'tis konfidencialumo
reikalavimq, nurodl'tq Siose Taisyklese.

4. Taisyklese vartoj amos pagrindines s4vokos:
4.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizini asmeni, kurio tapatybe nustaty.ta

arba kurio tapatybg galima nustatyti (duomenq subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybg galima
nustat5rti, yra asmuo, kurio tapatybg tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visq pirma pagal
identifikatoriq, kaip antai vard4 ir pavardg, asmens identifikavimo numeri, buvimo vietos duomenis
ir interneto identifikatoriq arba pagal vien4 ar kelis to fizinio asmens fizinds, fiziologines, genetinds,
psichines, ekonomines, kulturines ar socialines tapatybes poZymius.

4.2. Duomenq subjektas - kiekvienas Zmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
4.3. Duomenq valdytojas - kompetentinga institucija, kuri viena ar kartu su kitais nustato

asmens duomenq tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenq tvarkymo tikslai ir priemones
nustatlti Sqjungos arba valstybes nares teisds, duomenq valdytojas arba konkretus jo skyrimo
kriterijai gali bfti nustatyti S4jungos arba valstybes nards teise.

4.4. Duomenq tvarlrytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agentfira ar
kita istaiga, kurie duomenq valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

4.5. Duomenq gavdjas - fiziiris arba juridinis asmuo, valdZios institucija, agent[ra ar kita

istaiga, kuriai atskleidZiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai tredioji Salis ar ne, i5skyrus valdZios
institucijas, kurios gali gauti asmens duomenis vykdant konkretq tyrim4 pagal valstybes nar6s teisg,
kai tvarkydamos tuos duomenis tos valdZios institucijos laikosi taikomq duomenq tvarkymo tikslus
atitinkandiq duomenq apsaugos taisykliq.

4.6. Asmens duomenq saugumo paieidimas - saugumo paZeidimas, del kurio netydia arba
neteisetai sunaikinami, prarandami, pakeidiami, be leidimo atskleidZiami persitlsti, saugomi arba
kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jq be leidimo gaunama prieiga*'

4.7. Tretieji asmenys - Svietimo informaciniq technologijq centras, Klaipedos miesto
savivaldybes igalioti asmenys, Svietimo istaigos (socialiniai partneriai), Klaipedos pedagogine
psichologine tamyba, Vaiko teisiq apsaugos tamyba, Visuomenes sveikatos biuras.

5. Kitos Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAf ir Bendrajame asmens duomenq
apsaugos reglamente (toliau - Reglamentas) vartojamas s4vokas.



II SKYRIUS
SPECIALIOSIOS NUOSTATOS

6. Ugdytiniq asmens duomenys tvarkomi Siais tikslais: ugdymo sutardiq apskaitos,
ugdl.tiniq asmens bylq tvarkymo, elektroninio dienyno pildymo, mokinio krep5elio paskaidiavimo,
Vaiko geroves komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, ikimokyklinio, prie5mokyklinio ugdymo
pasiekimq organizavimo iruykdymo, neformaliojo vaikq ugdymo veiklos organizavimo,
nemokamo irlar mokamo maitinimo organizavimo, Lop5eli-darLeLl lankandir4/nelankandiq ugdl'tiniq
apskaitos, Lop5elio-dnLelio veiklos iirformavimo bendruomenei ir visuomenei (ugdyiniq
ktrybiniai darbai, ugdymo(si) pasiekimai, nuotraukos, filmuota medLiaga), tarpinstitucinio
bendradarbiavimo, vaiko geroves Lop5elyje-darLelyje ir visuomeneje uZtikrinimo, svarbaus
LopSelio -d arLelio turto saugumo uZtikrinimo.

7. Lop5elio-darZelio darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami ugdltiniq asmens
duomenis, privalo laikytis pagrindiniq asmens duomenr4 tvarkymo principq:

7.1. asmens duomenys tvarkomi teisdtai ir s4:Ziningai. Lop5elis-darZelis asmens duomenis
tvarko vadovaudamasis ADTAf, Reglamentu ir kitais asmens duomenq tvarkym4 mokyklose
re glamentuoj andiais teises aktais ;

7.2. asmens duomenys renkami Taisykliq 6 punkte numatytais tikslais, ir po to tvarkomi su
Siais tikslais, suderintais bfdais;

7.3. asmens duomenys tikslDs ir, jei reikia asmens duomenq tvarkymui, nuolat atnaujinami
pagal LopSelio-darLelio nuostatus. Ugdyiniq asmens duomenys atnaujinami ne rediau kaip 2
kartus per metus, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos (toliau - SUttt; nustatytu
laiku, t. y. priemus naujus ugdytinius ir suforma\us grupes naujiems mokslo metams. Duomenys
tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenq subjektas prane5a apie jq pasikeitim4. Lop5elis-darLelis
imasi visq pagristq priemoniq siekdamas uZtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nera tikslfs,
atsiZvelgiant i jq tvarkymo tikslus, brltq nedelsiant iStrinami arba i5taisomi;

7.4. asmens duomenys adekvatus, tinkami ir tik tokios apimties, kuri butina jiems rinkti ir
toliau tvarkyti, siekiant konkrediq tikslq, nurodytq Taisykliq 6 punkte. Tvarkomq Asmens duomenq
apimties s4ra5as:

7.4.I. ugdymo sutardiq apskaitos tikslu yra tvarkoma: ugdytiniq, jq tevq (globejq, rdpintojq)
vardai, pavardes, gimimo data,. gyvenamoji vieta, telefonq numeriai ir el. pa5tas;

7.4.2. elektroninio dienyno pildymo tikslu - vaiko vardas, pavarde, gimimo data, grup6,
mokslo metai, vaiko paZangos ir pasiekimq fvertinimai, asmens bylos numeris, duomenys apie
sveikat4, tevq (globejq, rupintojq) vardai, pavardes, gyvenamoji vieta, elektroninio pasto adresai,
telefono numeriai:

7.4.3. ivairiq paZymejimq (pvz.: apie dalyvavim4 sportinese varZybose, konkursuose,
blreliq lankym4 ir kt.) i5davimo tikslu - ugdytinio vardas, pavardd, amZius, paiymejimo serija,
numeris iSdavimo data, registracij os numeris, renginio pavadinimas;

7.4.4. pagal Mokiniq registro nuostatus Lop5elis-darZelis tvarko Mokiniq registro objekto
asmens duomenis: vardas, pavarde, asmens kodas, pilietybe, deklaruotos ir faktines gyvenamosios
vietos adresas, gimtoji kalba (-os), mokyis i Lop5eli-darLeli atvykimo/i5vykimo duomenis (i5 kur
atvyko/kur i5vyko, atvykimo/ iSvykimo data, i5vykimo prieZastis, isakyrno numeris);

7.4.5. pagal Mokiniq registro nuostatus Mokiniq registre kaupiami duomenys apie Mokiniq
registro objekto 5eim4, mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas,''duomenys (gaunami i5
Svietimo ir mokslo institucijq registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie
Registro obj ekto ugdym4si Svietimo istaigoj e ;

7.4.6. Vaiko gerovds komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu - ugdytinio vardas,
pavarde, gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys
(pvz.: ugdytinio poreikiai), tvarkomi tik esant terq (globejq, r[pintojq) ra5ti5kam sutikimui;

7.4.7 . neformaliojo vaikq ugdymo organizavimo tikslu - ugdytinio vardas, pavard6,
grupe, vadovas, mokslo metai;

amZius,



7.4.8. nemokamo maitinimo organizavimo tikslu - ugdytinio vardas, pavarde, gimimo data,

grupe, tevq (globejq, r[pintojq) vardai,pavardds, el. pa5tas, kontaktiniai telefonai;
7.4.9. Lop5elio-dafielio veiklos informavimo bendruomenei irlar visuomenei tikslu -

ugdyiniq sukurtas kurybinis darbas, kur uZfiksuotas vaiko vatdas, pavarde, gimimo data, grupe,

apie ugdytiniq veikl4 sukurta filmuota medliagair/ar nuotraukos, kur uZhksuotas ugdyinis;
7.4.I0. LopSelis-darZelis tvarko ugdytiniq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais

tikslais (pvz., ugdytiniq bylq archyvo tvarkymas);
7.4.11. Lopielio-darlelio svarbaus turto saugumo tikslu - vaizdo duomenys, susijq su

fi ziniais asmenimis naudoj ant automatines vaizdo stebej imo priemones.
7.5. Lop5elyje-darLelyje tvarkomi ugdytiniq asmens duomenys vidaus administravimo

tikslu:
7.5.1. ugdytiniq duomenys: vardas, pavardd, asmens kodas, el. pa5tas, telefono numeriai,

gimimo data, grupe, lytis, foto nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, pilietybe, gimtoji kalba,
kuria ugdosi;

7.5.2. sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupe, regejimo a5trumas, sveikatos
duomenys del galimos alergines reakcijos i aplink4 irlar maistq, del neigalumo;

7.5.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos, ligos kodas, pastabos;
7.5.4. ugdytiniq tel.q duomenys: vardas, pavard6, asmens kodas, el. pa5tas, telefono Nr.,

gyvenamosios vietos adresas, darbovietes pavadinimas, uZimamos pareigos, gimimo data.
. 7.6. Ugdl'tiniq asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo

tikslai. Mokiniq registro objekto duomenys yra saugomi Mokiniq registro duomenq bazeje.
Mokiniq registro objektui pakeitus ugdymosi/mokymosi istaig4, Mokiniq registro objekto
duomenys atitinkamai yra priskiriami kitai ugdymosi/mokymosi istaigai. Mokiniq registro objektui
i5rykus i5 Lop5elio-darZelio jo duomenys saugomi Registro duomenq bazeje.

8. Ugdyinir+ asmens duomenq rinkimo tvarka:
8.1. priemus naujus ugdytinius ir suformavus grupes naujiems mokslo metams,

duomenys apie ugdyinius i mokiniq registr4 fvedami i5 vaiko ter,rtr (globejq, rdpintojq) Lop5eliui-
darZeliui pateiktq dokumentq, nustatl.tos formos anketq :

8.1.1. vaiko vardas, pavarde, asmens kodas - i5 gimimo liudijimo ar kito asmens
dokumento;

8,L2. gyvenama vieta, telq (globejq, rupintojq) vardai ir pavardes - tiesiogiai i5
duomenq objekto ar Svietimo iitaigq;

8.1.3. duomenys apie sveikat4 - i5 medicininiq paLym4;
8.1.4. duomenys apie specialiuosius ugdymosi poreikius - i5 Svietimo pagalbos tarnybos

paLym\;
8.2. duomenis i mokiniq registr4 iveda ir toliau tvarko Lop5elio-darLeho direktoriaus

isakymu paskirti darbuotojai;
8.3. i mokiniq registr4 ivesti duomenys teikiami Svietimo valdymo informacinei sistemai

(SVN) Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministerijos nustatl'tais terminais ir tvarka.
9. Vaikq asmens duomenq teikimas duomenq gavejams:
9.1. asmens duomenys gali buti teikiami tik vadovaujantis ADTAf 5 straipsnyje

nustatytais teiseto tvarkymo kriterijais pagal sudaryt4 asmens duomenq teikimo sutarti arba galus
duomenq gavejo ra5y.tinipra5ym4 $agal ADTAI 6 straipsni);

9.2. duomenq gavejai ir gavejq grupes - Svietimo informacihiq technologijq centras,
Klaipedos miesto savivaldybes administracija, Svietimo istaigos (socialiniai partneriai), Klaipedos
pedagogine psichologine tarnyba, Vaiko teisiq apsaugos tarnyba, Visuomends sveikatos biuras;

9.3. duomenq teikimas duomenq gavejams elektroninemis ry5io priemonemis. Asmens
duomenys teikiami elektroninemis rySio priemonemis nepaZeidZiant konfidencialumo principo, kai
bttina uZtikrinti Lop5elio-darZelio paslaugq teikim4.

10. Ugdyiniq asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra bfitini funkcijq
vykdymui: Lop3elio-darilelio administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui,



ra5tines administratorius, specialistas), mokyojai, specialusis pedagogas, logopedai, psichologas,
visuomends sveikatos biuro specialistas.

11. Lop5elyje-darZelyje gali buti vykdomas vaizdo stebejimas naudojant automatines
vaizdo stebejimo priemones (vaizdo ir fotokameras ar pan.):

11.1. vaizdo stebejimas vykdomas istaigos teritorijoje, t. y. Lop5elio-darZelio kieme
(toliau - teritorija), siekiant uZtikrinti svarbaus LopSelio-darLelio turto saugum4, nes kiti btdai ar
priemones yra nepakankamos ir netinkamos siekiant i5vardytq tikslq;

11.2. stebimo vaizdo apimtis yra teritorijos plotas. Yaizdo stebejimas vykdomas visq
par4.Yaizdo ira5ai saugomi 30 parq;

1I.3. vaizdo iraSai perZiurimi tik kilus ftarimui apie galimai teritorijoje fvykusi4 neteiset4
veik4 (ivyki), kuri gali buti uZfiksuota vaizdo ira5e;

11.4. galimai ivykusio vaizdo ira54 perZiureti gali darbo Brupe, turinti igaliojim4 i5tirti
situacij4 irlar jos aplinkybes arba igalioti teisesaugos pareiglnai;

11.5. menesio senumo vaizdo ira5us naikina LopSeli-darZeli sauganti istaiga, su kuria
Klaipedos miesto savivaldybe yra sudariusi sutarti;

11.6. vaizdo ira5as, kur uZfrksuota neteiseta veika (ivykis) saugomas iki konflikto
galutinio i5sprendimo (baigties). Konflikto Salims patvirtinus raStu, kad konfliktas i5sprgstas, vaizdo
ira5as naikinamas (i5trinamas i5 skaitmeniniq laikmenq);

II.7. frziniai asmenys apie vykdom4 stebejim4 informuojamas i5kabinant ispejam4ji
sutartinj .Zenkl4,, Teritorij a stebim a v aizdo kameromi s".

12. Lop5elis-darZelis isipareigoja tinkamai iglvendinti ir uZtikrinti veiksmingq duomenq
apsaugos priemoniq veikim4, gebeti pateikti minetq priemoniq irodymus prieZiuros institucijai
(Valstybes duomenq apsaugos inspekcija). PraneSti apie asmens duomenq saugumo paLeidim1
Valstybes duomenq apsaugos inspekcijai per 72 val. (ei paZeidimas kelia pavojq fizinio asmens
teisei ir laisvei).

III SKYRIUS
ASMENS DUOMENU VALDYTOJO PAREIGOS

13. Lop5elis-darZelis tvarkomq ugdytiniq asmens duomenq valdyojas, kuris:
13.1. uZtikrina duomenq subjekto teisiq igyvendinim4 ir vykdo Bendruosiuose

reikalavimuose organizacinems ir techninems asmens duomenq saugumo priemonems, ir kituose
teises aktuose, reglamentuojandiuose asmens duomenq tvarkym4, nustatytas asmens duomenq
valdytojo pareigas;

I3.2. paskiria asmeni (-is), atsakingus uZ ugdyiniq asmens duomenq tvarkym4
Lop5elyje-darlelyje;

13.3. rengia ugdy'tiniq asmens duomenq apsaug4 ir tvarkym4 reglamentuojandius teises
aktus, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus perZiuri Taisykles ir prireikus inicijuoja pakeitimus;

13.4. ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka ugdyiniq asmens duomenq tvarkymo
rizikos vertinim4, parengia ataskait4 ir prireikus imasi priemoniq rizikai pa5alinti arba sumaZinti;

13.5. organizuoja darbuotojq, atsakingq uZ asmens duomenq tvarkym4, mokym4 ir
kvalifikacijos tobulinimq asmens duomenq teisines apsaugos srityje.



IV SKYRIUS
ASMENS DUOMENV SUBJEKTV SUTIKIMAS TYARKYTIJV ASMENS

DUOMENIS

14. Asmens duomenq subjektai, t. y. ugdy'tiniq tevai (vaiko tel'q pareigq turetojas),
globejai ir kiti teiseti vaiko atstovai, kuriq vaikq amZius iki 16 metq (toliau - tevai), sutikim4 del
asmens duomenq tvarkymo i5rei5kia ra5tiSkai, iskaitant elektroninemis priemondmis, pagal
nustatyt4 formq, patvirtindami, jog sutinka, kad jq asmens duomenys Lop5elyje-darZelyje bfltq
tvarkomi Siose Taisyklese nurodl'tais tikslais.

15. Duomenq subjektas turi teisg bet kuriuo metu at5aukti savo sutikim4, jeigu jo asmens
duomenys tvarkomi neteisetai. Sutikimo at5aukimas nedaro poveikio sutikimu pagristo duomenq
tvarkymo, atlikto iki sutikimo atSaukimo, teisetumui. Duomenq subjektas apie tai informuojamas
prieS jam duodant sutikim4.

V SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTU TEISES

16. Direktoriaus isakymu paskirtas asmuo Lop5elyje-dari.elyje uZtikrina, kad duomenq
subjekto teises botq tinkamai igyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenq subjektui butq
pateikiama ai5kiai, suprantamai bei priimtina forma.

17. Duomenq subjekto teises ir jq fgyvendinimo bfldai:
17.1. Linoti (bfti informuotam) apie savo vaiko (tevai) asmens duomenq tvarkym4:
l7.l.I. Lop5elis-darZelis i5 duomenq subjekto tiesiogiai rinkdamas asmens duomenis,

suteikia toki4 informacij4: savo rekvizitus, nurodo, kokiais tikslais tvarkomi ugdyinio asmens
duomenys, kam ir kokiais tikslais jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenq subjektas privalo
pateikti ir kokios yra duomenq nepateikimo pasekmes;

ll.l.2. LopSelis-darZelis duomenq subjektui suteikia informacij4 apie teisg susipaZinti su
tvarkomais jo arba vaiko (tevai) asmens duomenimis, teisg reikalauti i5taisyti neteisingus,
nei5samius, netikslius asmens duomenis bei teisg nesutikti, kad bfltq tvarkomi tam tikri neprivalomi
duomenq subjekto asmens duomenys;

17.2. susipaLinti su savo ar vaiko (tevai) asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi:
I7.2.L jei duomenq subjektui, vaiko tdvams kyla klausimq aet jq asmens duomenq

tvarkymo, jie turi teisg kreiptis i administracij4 ir pateikg asmens tapatybg patvirtinanti dokument4
bei ra5ytini pra5ym4, gauti informacij4, i5 kokiq Saltiniq ir kokie duomenq subjektq asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;

I7.2.2. direktoriaus isakymu.paskirtas darbuotojas duomenq subjektui parengia atsakym4
ir pateikia pra5omus duomenis ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo kreipimosi dienos.
Duomenq subjekto pra5ymu tokie duomenys turi bflti pateikiami ra5tu;

17.3. relkalauti iStaisyi, sunaikinti savo vaiko asmens duomenis arba sustabdyi asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAf ir (arba) Reglamento
(ES) 2016/679) nuostatq. Jei tevai nustato, kad vaiko asmens duomenys yra neteisingi, nei5samfls ar
netikshs, ir, pateikdamas asmens tapatybg patvirtinanti dokument4, kreipiasi i Lop3eli-darZeli.
Direktoriaus isakymu paskirtas darbuotojas privalo nedelsiant asmens duomenis patikrinti ir
duomenq subjekto pra5ymu (ra5ytine, Zodine ar kita forma) nedelsiaiit iStaisyti neteisingus,
neiSsamius, netikslius asmens duomenis irlar sustabdyti tokiq asmens duomenq tvarkymo veiksmus,
iSskyrus saugojim4;

17.4. duomenq subjektq teise nesutikti, kad jq asmens duomenys butq tvarkomi:
I7,4.I. ugdytinio tevai turi teisg nesutikti (raStu, \odi.iu ar kitokia forma), kad bfitq

tvarkomi tam tikri neprivalomi jq vaikq asmens duomenys. Toks nesutikimas gali buti pareik5tas
duomenq rinkimo metu neuZpildant tam tikry pra5ymo ar sutarties, anketos vietq (eiludiq) arba
veliau gavus bet kokios formos duomenq subjekto pra5ym4 nutraukti tarn'tikry neprivalomq asmens



duomenq tvarkym4. Kad 5i teise butq iglvendinama, duomenq subjektui privalo buti suteikta
informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti;

17.4.2. gavus duomenq subjekto pra5ym4 nutraukti tam tikrq neprivalomq asmens
duomenq tvarkym4, Lop5elis-darZelis nedelsiant ir nemokamai nutraukia neprivalomq asmens
duomenq tvarkymo veiksmus, i5skyrus istatymq nustat5rtus atvejus, ir informuoja duomenq gavejus.

VI SKYRIUS
DUOMENU SAUGUMO NUOSTATOS

18. Lop5elio-darZelio darbuotojai, direktoriaus fsakymais paskirti tvarkl'ti ugdytiniq asmens
duomenis, turi laikytis konfrdencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet koki4 su asmens
duomenimis susijusi4 informacij4, su kuria jie susipaZino r,ykdydami savo pareigas, nebent tokia
informacija bltq vie5a pagal galiojandiq istatymq ar kitq teises aktq nuostatas. Pareiga saugoti
asmens duomenq paslapti galioja taip pat ir perejus dirbti i kitas pareigas, pasibaigus darbo ar
sutartiniams santykiams.

19. Lop5elio-darZelio direktoriaus isakymu paskiria atsaking4 darbuotoj4, kuris su Siomis
Taisyklemis supaZindina pasira5ytinai duomenq subjektus (te'uus, vaiko telq pareigq turetojus),
gauna (iformina) duomenq subjektq ra5ti5k4 sutikim4, iskaitant elektroninemis priemonemis, kad
duomenq subjektas sutinka, jog Lop5elis-darZelis tvarkytq jq vaiko asmens duomenis ir uZtikrina
Siq Tai syklir+ i g)-\i endinim4.

20. Darbuotojai gali susipaZinti bei naudotis tik tais dokumentais ir duomenq rinkmenomis, su
kuriais susipaZinti ir juos tvarkyti jie buvo igalioti.

21. Darbuotojai turi imtis priemoniq, kad bDtq uZkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisdtam
ugdytiniq asmens duomenq sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam
neteisetam tvarkymui, saugodami dokumentus. bei duomenq rinkmenas tinkamai ir saugiai bei
vengiant nereikalingq koptj,+ darymo. Jei darbuotojas abejoja idiegq saugumo priemoniq
patikimumu, jis turi kreiptis i Lop5elio-darLelio direktoriq, kad bltq ivertintos turimos saugumo
priemones ir, jei reikia, inicijuotas papildomq priemoniq isigijimas ir idiegimas.

22. Darbuotojai, kurie automatiniu bldu tvarko ugdytiniq asmens duomenis arba i5 kuriq
kompiuteriq galima patekti i vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, naudoja
Mokiniq duomenq bazes ir elektroninio dienyno VUSUDARZELIS. pagal galiojandias taisykles
sukurtus slaptaLodlius. Slaptai odLiai keidiami periodiSkai, ne rediau kaip tarta p"i t i, -.rr"rirrr, o
taip pat susidarius tam tikroms aplinkybems (pvz.: pasikeitus darbuotojui, i5kilus isilauZimo
gresmei, kilus itarimui, kad slaptaZodis tapo Zinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). Darbuotojas,
dirbantis konkrediu kompiuteriu, gali Linoti tik savo slaptaZodi.

23. UZ kompiuteriq prieZiiir4 atsakingas darbuotojas ar aptarnaujanti imone, privalo
uZtikrinti, kad asmens duomenq rinkmenos nebutq ,,matomos" i5 kitq kompiuteriq, o antivirusines
programos atnaujinamos ne rediau kaip kart4 per menesi.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24.Taisykles atnaujinamos (perZiurimos, keidiamos, papildomos, rengiamos naujos) ne rediau
kaip kart4 per metus arba pasikeitus teises aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenq tvarkym4.

25. Darbuotojai, kurie atsakingi uZ Siose Taisyklese nurodytq asmens duomenq subjektq
(ugdytiniq) asmens duomenq tvarkym4, arba darbuotojq atliekamos funkcijos sudaro galimybg
suZinoti ugdytiniq asmens duomenis, privalo vykdl'ti Siose taisyklese nustatytus asmens duomenq
tvarkymo reikalavimus.

26. Lop5elio-darZelio darbuotojas, vykdantis asmens duomenq teisines apsaugos reikalavimq
laikymosi Lop5elyje-darLelyje kontroles funkcijas, ne rediau kaip kart4 per dvejus metus atlieka
asmens duomenq tvarkymo rizikos vertinim4 ir ataskait4 pateikia LopSelio-darLelio direktoriui.
Taisykles skelbiamo s Lop Selio-d ar LeIio interneto svetainej e.



27 . UZ Siq Taisykliq paZeidim4 darbuotojams, atsakingiems uZ ugdyiniq asmens duomenq
tvarkym4, taikoma Lietuvos Respublikos istatymuose numatyta atsakomybe.



1 priedas

KLATPEDOS LOPSELIO-DARZELIO,,VERSME"
ASMENS DUOMENV TEIKIMO IR TVARKYMO

SUSITARIMAS

20 m. m6n. d.
Klaipeda

(toliau - Duomenq subjektas) atstovaujamas
(Ugdytinio vardas, pavardd, gimimo data)

tevq (globejq)
(vardas, pavarde)

(adresas, telefonas, el. paStas)
ir Klaipedos lop5elis-darZelis ,,Versme" (toliau - Duomenq tvarkytojas), (toliau - Lop5elis-
darZelis), atstovaujamas direktores Vidos Martinkienes, sudard 5i susitarim4 del duomenq tvarkymo
(toliau - Susitarimas).

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenys Lop5elyje-darlelyje tvarkomi Siais tikslais: mokymo sutardiq apskaitos,
dienynq, informaciniq sistemq pildyrno, p&ymLli5davimo, mokiniq krepSelio paskaidiavimo, Vaiko
gerovds komisijos darbo organizavimo, ugdytiniq maitinimo organizavimo, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo, LopSelio-dnLeho veiklos informavimo bendruomenei ir visuomenei (ugdy'tiniq
kurybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medLiaga), vaiko gerovds uZtikrinimo.

2. Duomenys renkami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq
teisines apsaugos istatymu (toliau - ADTAI), mokyklos asmens duomenq tvarkymo taisyklemis bei
Siuo susitarimu. Taisyklese vartojamos s4vokos atitinka ADTAI vartojamas s4vokas.

II SKYRIUS
SUSITARIMO OBJEKTAS

3. Duomenq tvarkymas Sio susitarimo 1 ir 12 punktuose numatytais tikslais.
4. Ugdytinio tevai (globejai), kaip duomenrl subjekto atstovai, igalioja Lop5eli-dar1eli, kaip

duomenq tvarkyoj 4, tvarkyti subjekto duomenis.
5. Duomenq subjekto atstovai sutinka, kad Lop5elis-darZelis tvarkytq ugdy.tinio asmens

duomeni s ugdymo si Lop Selyj e -d arLelyj e laikotarpiu.
6. Lop5elis-darZelis, kaip duomenq tvarkytojas, isipareigoja gautus i5 duomenq subjekto

duomenis laikantis visq Siame Susitarime nurodytq tvarkq.

III SKYRIUS A

DUOMENV VALDYTOJAI IR TVARKYTOJAI

7. Lop5elis-darZelis yra savo ugdy.tiniq ir jq ter.q (globejq) Duomenq valdyoja ir Duomenq
tvarkytojas.

8. Ugdytinis ir jo tevai (globejai) yra duomenq subjektai ir teikejai.

VI SKYRIUS
TVARKOMI ASMENS DUOMENYS IR JU.A.PIMTYS



(punktus, su kuriais nesutinkate, pra5ome iSbraukti)

9. Ugdytiniq duomenys: vardas, pavarde; asmens kodas; pilietybe; gimtoji kalba (-os);
faktines gyvenamosios vietos adresas; gimimo data; lyis; pateiktas dokumentas, liudijantis asmens
tapatybg, uZsienietis (atvykgs i5 Europos Sqjungos Salies; nuolat gyvenantis Lietuvoje); patirta
ugdymo proceso metu trauma (patirtq traumq skaidius); skirtas nemokamas maitinimas; na5laitis ar
/ ir likgs be terq globos; sveikatos duomenys (raidos sutrikimai, nefgalumo lygis, ligos kodas,
fizinio ugdymo grupe; regejimo aStrumas; galimq alerginiq reakcijq rizikos veiksniai, gydy.tojo
nurodymai ir rekomendacij os).

10. Ugdytinio t6vq duomenys: vardas, pavarde; asmens kodas; elektroninio pa5to adresas;
telefono Nr.; deklaruotos gyvenamosios vietos adresas; darboviete.

11. Loplelio-darZelio duomenys: pavadinimas; elektroninio pa5to adresas; kontaktiniai
telefonq numeriai; adresas; juridinio asmens kodas; internetines svetainds adresas.

12. Asmens tvarkomq duomenq apimties s4raSas:
12.1. Mokymo sutardiq apskaitos tikslu 1ra tvarkoma: ugdyiniq vardai, pavardes, gimimo data;

jr+ tevq (ar globejq) vardai, pavardds, gyvenamoji vieta ir kontaktiniai telefonq numeriai;
I2.2. Dienynq pildymo tikslu - ugdyinio vardas, pavarde, gimimo data, grupe, mokslo metai,

ivertinimai, asmens bylos numeris, duomenys apie ugdytinio sveikat4, ter,r4 (globejq) vardai,
pavardds, gyvenamoj i vieta, telefono numeriai ;

T2.3. pagal Mokiniq registro nuostatus LopSelis-darZelis privalomai tvarko Mokiniq registro
objekto asmens duomenis: vardas, pavarde; asmens kodas; lytis, deklaruotos glvenamosios vietos
adresas; faktines g)'venamosios vietos adresas; pilietybe; gimtoji kalba (-os); atvykimas / i5vykimas
i5 Lop5elio -darLelio ; lan$tos istaigos ;

12.4. pagal Mokiniq registro nuostatus Mokiniq registre kaupiami: duomenys apie Seim4,
ikimokyklines fstaigos duomenys, kurie gaugami i5 Svietimo ir mokslo institucijq registro
kiekvienais mokslo metais;

12.5. Vaiko gerovds komisijos darbo organizavimo tikslu - ugdyinio vardas, pavardd, gimimo
data, gyvenamoji vieta, telefono numeds, raidos sutrikimai. Ypatingi duomenys (pvz., specialieji
ugdytinio poreikiai) gali buti tvarkomi tik esant tevq (globejq) raSti5kam sutikimui;

T2.6. papildomos (ter,r4 inicijuotos) veiklos orgarizavimo tikslu - ugdyinio vardas, pavarde,
grupe, vadovas, mokslo metai, ugdyinio tevq (globejq ar rUpinJojq) vardai, pavardes bei
kontaktiniai telefonai ;

12.7. nemokamo ir I ar mokamo maitinimo organizavimo tikslu - ugdyinio vardas, pavardd,
gimimo data, grupe, tevq, globejq ar rupintojq vardai, pavardes bei kontaktiniai telefonbi, weikatos
sutrikimai, susijg su maitinimu;

12.8. Lop5elio-darielio veiklos . informavimo bendruomenei fu I ar visuomenei tikslu -
ugdytiniq sukurtas kfirybinis darbas, kuriame uZfiksuotas ugdytinio vardas, pavarde, amZius, grupe,
apie ugdy'tiniq veikl4 sukurta filmuota medLiagair I ar nuotraukos, kur uZfiksuotas ugdytinis;

i2.9. Lop5elis-darZelis gali tvarkyi ugdyiniq asmens duomenis ir kitais apibreZtais ir teisetais
tikslais (pvz., ugdl'tiniq bylq archyvo tvarkymas).

V SKYRIUS
, SALIU ISIPAREIGoJIMAI

I 3. Lop5elis-darZelis isipareigoja:
13.1. laikytis visq bltinq priemoniq asmens duomenq apsaugai; duomenis tvarkyi

vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, Ugdl'tiniq
asmens duomenq tvarkymo taisyklemis bei Siuo susitarimu;

13.2. duomenis saugoti ne ilgiau, nei to reikalauja duomenq tvarkymo tikslai;
13.3. duomenis teikti tik vadovaujantis ADTA{ 5 straipsnyje nustatytais teiseto tvarkymo

kriterijais pagal sudaryt4 asmens duomenq teikimo susitarim4 arba gavus,duomenq gavejo prasym4
(pagal ADTAI 6 straipsni)



13.4. kai bfltina uZtikrinti paslaugq teikim4, duomenys gali bUti teikiami elektroninemis

rySio priemondmi s, nepaLeidLiant konfi dencialumo principo ;
13.5. paskirti duomenis warkyti tik tuos asmenis, kuriems jie yra butini funkcijq vykdymui,

t. y., grupiq ikimokyklinio ugdymo mokytojai, prie5mokyklinio ugdymo mokytojai, specialieji
pedagogai, neformaliojo Svietimo mokyojai, administracija. Mineti darbuotojai duomenis tvarko
Siuo susitarimu nustatyta apimtimi.

14. Duomenq subjektas isipareigoja pateikti teisingus, tikslius ir iSsamius duomenis, ne
veliau kaip per 5 darbo dienas informuoti apie tvarkomq duomenq pasikeitimus.

VI SKYRIUS
DUOMENU SUBJEKTU TEISES

15. Zinoti (buti informuotam) apie savo asmens duomenq tvarkym4.
16. Gauti pagal ra5ti5k4 pareikalavim4 informacij4 apie tvarkomus savo asmens duomenis

vien4 kart4 per metus.
17. Reikalauti i5taisyti, sunaikinti jo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens

duomenq tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAI nuostatq.
18. Nesutikti, kad butq tvarkomi asmens duomenys. Nesutikimas turi bUti pareik5tas

duomenq rinkimo metu, neuZpildant tam tikrq pra5ymo, susitarimo ar anketos vietq (eiludiq) arba
veliau, pateikus ra5tu nesutikimo motyvus, ir ra5tu informalrrs duomenq valdyoj4, kokiq duomenq
tvarkym4 ir naudojim4 jis nori sustabdyti.

19. Gavus duomenq subjekto pra5ym4 nutraukti tam tikrq neprivalomq asmens duomenq
tvarkym4, Lop5elis-darZelis nedelsiant nutraukia neprivalomq asmens duomenq tvarkymo
veiksmus, i5skyrus istatymq nustatytus atvej us.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Susitarimas isigalioja nuo jo pasira5ymo dienos ir galioja iki mokymosi sutarties
nutraukimo.

21. Visi Susitarimo pakeitimai ir papildymai iforminami ra5tu ir isigalioja nuo jq
pasira5ymo Saliq atstovq dienos bei laikomi neatskiriamomis Susitarimo dalimis.

22. Gintu, kylantys i5 Sio Susitarimo, sprendZiami derybq keliu. Nepavykus susitarti per
30 (trisde5imt) kalendoriniq dienq, gindas gali bflti sprendZiamas Lietuvos Respublikos teises aktq
numatlta tvarka.

23. Susitarimas sudarltas. lietuviq kalba, dviem vienod4 juriding gali4 turindiais
egzemplioriais - po vien4 egzemplioriq kiekvienai Susitarimo Saliai.

24. Salys patvirtina, kad Susitarim4 perskaite, suprato jo turini ir pasekmes, prieme ji kaip
atitinkantijq tikslus ir i5rei5kia jq vali4, pasira5e auk5diau nurodyta data.

Saliq para5ai:

Duomenq tvarkytojas

Klaipedos lop5elis-darZelis,,Vetsme"
Kalnupes 9.6 93173, Klaipeda
Telefonas: (8 46) 345 647
El. pa5tas :versme.klaip eda@gmail. com

Direktorius
A. V.

Duomenq subjektas "

(Ugdytinio tevq (globejq) vardas, pavarde, para5as)


