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ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) asmens duomenų tvarkymo 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir mokinių (tėvų, 

globėjų, rūpintojų) teisės aktuose įtvirtintų teisių įgyvendinimo principus, kai asmens duomenys 

tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu vidaus 

administravimo tikslu (personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių ir finansinių išteklių 

valdymo ir naudojimo ir pan.). 

2. Taisyklėse naudojamos sąvokos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (toliau – ADTAĮ), Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 

tokių duomenų judėjimo“ (toliau – Reglamentas): 

2.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta 

arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima 

nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal 

identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir 

interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, 

psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius; 

2.2. Duomenų valdytojas – Palangos Šventosios pagrindinė mokykla; juridinio asmens 

kodas - 190275132, adresas - Mokyklos g. 10, Palanga, elektroninio pašto adresas - 

sventosiosmokykla@gmail.com (toliau - Duomenų valdytojas); 

2.3. Duomenų tvarkytojas – juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, 

kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis, atlieka kitas funkcijas, numatytas šiose 

Taisyklėse; 

2.4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi Taisyklėse 

nurodytais tikslais;  

2.5. Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; 

2.6. Darbuotojai – Mokyklos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; 

2.7. Sutikimas – savanoriškas Duomenų subjekto valios pareiškimas tvarkyti jo asmens 

duomenis jam žinomu tikslu. 
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2.8. Vidaus administravimas - veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas 

funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, dokumentų valdymas, turimų materialinių 

ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas ir pan.) 

2.9. Asmens duomenų saugumo pažeidimas – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia 

arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami persiųsti, saugomi arba 

kitaip tvarkomi asmens duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga. 

2.10. Ypatingi asmens duomenys – duomenys, susiję su fizinio asmens rasine ar etnine 

kilme, politiniais, religiniais, filosofiniais ar kitais įsitikinimais, naryste profesinėse sąjungose ar 

politinėse partijose, sveikata, lytiniu gyvenimu, taip pat informacija apie asmens teistumą. 

2.11. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka ADTAĮ ir Reglamente vartojamas sąvokas.  

 

II SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 

3. Mokykla, tvarkydama darbuotojų ir mokinių asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais: 

3.1. asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti; 

3.2. asmens duomenys tvarkomi tikslingai, sąžiningai, laikantis teisės aktų reikalavimų; 

3.3. asmens duomenys tvarkomi taip, kad jie būtų tikslūs, esant jų pasikeitimui nuolat 

atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų 

tvarkymas; 

3.4. asmens duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi, kuri yra reikalinga asmens duomenų 

tvarkymo tikslams pasiekti; 

3.5. asmens duomenys saugomi tokia forma ir tiek laiko, kad duomenų subjektų tapatybę būtų 

galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir 

tvarkomi. 

 

III SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 

4. Darbuotojų asmens duomenys yra tvarkomi vidaus administravimo tikslais: 

4.1. Mokyklos kaip darbdavio funkcijų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui; 

4.2. personalo valdymui; 

4.3. turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymui ir naudojimui; 

4.4. personalo dokumentų rengimui (įsakymų, darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir 

apskaitos, pažymų rengimo ir kt.); 

4.5. dokumentų valdymui; 

4.6. komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti; 

4.7. tinkamoms darbo sąlygoms užtikrinti; 

5. Mokyklos personalo valdymo, dokumentų tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių 

naudojimo tikslais tvarkomi šie darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, 

Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, dokumentą išdavusi 

įstaiga, pilietybė, asmens socialinio draudimo numeris, banko sąskaitos (-ų) rekvizitai, faktinės 

gyvenamosios vietos adresas, parašas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo 

ir veiklos aprašymas, šeimyninė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą į darbą, perkėlimą į 



    

kitą darbą (pareigas), atleidimą iš pareigų, apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, mokymąsi, atostogas, 

darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, dirbtą darbo laiką, skatinimus ir 

įspėjimus, veiklos vertinimą, ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens teistumu, sveikatos 

būkle, naryste profesinėse sąjungose, kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir kuriuos tvarkyti 

įpareigoja įstatymai ir arba kiti teisės aktai (pav. nuosavo transporto priemonės duomenys). 

6. Darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos tikslais yra tvarkomi darbuotojų vardai ir 

pavardės, asmens kodai, asmens dokumento duomenys, gyvenamosios vietos adresai, gimimo 

datos, banko sąskaitų numeriai (darbuotojui sutikus), į kurias yra pervedamas darbo užmokestis. 

7. Mokyklos kaip darbdavio pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslu 

yra tvarkomi darbuotojų asmens kodai, faktinės gyvenamosios vietos adresai, informacija apie 

darbuotojų šeiminę padėtį, vaikų skaičių ir kt. 

8. Komunikacijos su darbuotojais ne darbo metu tikslu su darbuotojų sutikimu yra tvarkomi 

darbuotojų asmeniniai telefono numeriai, asmeniniai elektroninio pašto adresai. 

9. Tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo bei darbų saugos tikslu darbdavys tvarko informaciją, 

susijusią su darbuotojo sveikatos būkle, kuri tiesiogiai daro įtaką darbuotojo darbo funkcijoms ir 

galimybei jas vykdyti teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Darbuotojų asmens duomenys yra saugomi tik ta apimtimi ir tiek laiko, kiek yra 

reikalingi nustatytiems tikslams pasiekti. 

11. Asmens duomenys tretiesiems asmenims teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais 

atvejais ir tvarka. 

IV SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS 

 

12. Naujai priimto darbuotojo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data yra surenkami 

iš darbuotojo pateikto asmens dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso, gimimo liudijimo). 

13. Naujai priimto darbuotojo gyvenamosios vietos adresas, išsilavinimo duomenis, 

atsiskaitomosios sąskaitos numeris, asmeninis telefono numeris ir elektroninio pašto adresas 

darbuotojui sutikus yra surenkami iš darbuotojo jam pateikus užpildyti nustatytos formos prašymą 

ir pateiktų atitinkamų asmeninių dokumentų originalų (vaikų gimimo liudijimai, neįgaliojo asmens 

pažymėjimas ir kt.). 

14. Duomenys apie darbuotojo sveikatos būklę surenkami iš sveikatos priežiūros įstaigų 

pateiktų pažymų, medicininių knygelių, neįgaliųjų – neįgaliųjų pažymėjimų, asmenų iki 18 metų 

neįgalumo lygio pažymų, asmenims nuo 18 metų darbingumo lygio pažymų, iš išvadų dėl darbo 

pobūdžio ir sąlygų. 

15. Darbuotojų asmens duomenis turi teisę tvarkyti tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini 

funkcijų vykdymui, ir tik tuomet, kai tai yra būtina atitinkamiems tikslams pasiekti. 

16. Šiose Taisyklėse nustatyti atsakingi darbuotojai, kurie turi teisę tvarkyti ir kuriuos 

darbuotojų asmens duomenis atitinkamas darbuotojas turi teisę tvarkyti. 

17. Darbuotojų asmens duomenis tvarko šie darbuotojai: 

17.1. raštinės vedėjas - asmens kodus, vardus ir pavardes, gyvenamosios vietos adresą, gimimo 
datą, asmens tapatybės dokumentų duomenis, darbo stažą patvirtinančių dokumentų duomenis, 
medicininės knygeles, asmeninius el. pašto adresus, asmeninius telefonų numerius, išsilavinimo 
duomenis, duomenis apie neįgalumą, kitus duomenis susijusius su sveikatos būkle, komunikavimo 
programėlių paskyros (Viber, Whatsapp, Messenger ir pan.). 



    

17.2. vyriausiasis buhalteris - asmens kodus, vardus ir pavardes, atsiskaitomųjų sąskaitų 
duomenis, duomenis apie neįgalumą, šeimos sudėtį, socialinio draudimo pažymėjimo numerius, 
asmeninį telefono numerį, asmeninį elektroninio pašto adresą, informaciją, susijusią su darbuotojo 
sveikatos būkle. 

17.3. direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - vardus ir pavardes, duomenis apie neįgalumą, 
gyvenamosios vietos duomenis, gimimo datą, medicininės knygeles, asmeninius el. pašto adresus, 
asmeninius telefonų numerius, kitus duomenis susijusius su sveikatos būkle, komunikavimo 
programėlių paskyros (Viber, Whatsapp, Messenger ir pan.). 

18. Darbuotojų asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, 

prašymai ir kt.) tekstuose, yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų 

rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 

nurodytą terminą. Kiti Mokyklos dirbančių ir dirbusių darbuotojų asmens duomenys saugomi ne 

ilgiau nei tai reikalinga šiose Taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti. 

 

V SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

 

19. Mokyklos direktorius paskiria atsakingus asmenis, kurie užtikrina, kad darbuotojų, kaip 

duomenų subjektų, teisės būtų užtikrintos, tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija būtų 

saugoma, pateikiama tinkamai, laiku ir darbuotojams priimtina forma. 

20. Mokyklos darbuotojai, kaip duomenų subjektai, turi šias teises, įtvirtintas ADTAĮ: 

20.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Darbdavys, rinkdamas 

darbuotojo asmens duomenis, privalo informuoti darbuotoją, kokius asmens duomenis darbuotojas 

turi pateikti, kokiu tikslu atitinkami duomenys yra renkami, kam ir kokiu tikslu jie gali būti teikiami 

ir kokios asmens duomenų nepateikimo pasekmės; 

20.2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Darbuotojas turi teisę 

kreiptis į Mokyklos administracijos darbuotoją su prašymu pateikti informaciją apie tai, kokie ir 

kokiu tikslu jo asmens duomenys yra tvarkomi. Vieną kartą per metus darbuotojui ši informacija 

pateikiama nemokamai. Jeigu darbuotojas kreipiasi daugiau nei vieną kartą per metus dėl tokios 

informacijos pateikimo, mokestis už šios informacijos pateikimą negali viršyti tokios informacijos 

pateikimo sąnaudų; 

20.3. reikalauti ištaisyti pastebėtas klaidas, sunaikinti savo asmens duomenis arba 

sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi 

nesilaikant ADTAĮ, Reglamento ir kitų įstatymų nuostatų; 

20.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys. Darbuotojas turi teisę nesutikti, kad 

būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi jo asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti išreikštas 

įdarbinimo metu neužpildant tam tikrų darbuotojo anketos ar kitų pildomų dokumentų skilčių arba 

pateikiant pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų darbdaviui asmeniškai, paštu ar 

elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu duomenų subjekto nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, 

Mokykla privalo neatlygintinai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų 

nustatytus atvejus, ir informuoti duomenų gavėjus tvarkymą ir apie tai informuoja darbuotoją; 

20.5. Taisyklių 20 punkte nustatyta Mokyklos darbuotojų teisė įgyvendinama, informacija apie 

jų duomenų tvarkymą (kas yra duomenų valdytojas, kokiu tikslu, kokiu būdu ir kurie asmeniniai 

duomenys tvarkomi ir kita papildoma informacija (kam ir kokiais tikslais teikiami darbuotojo asmens 

duomenys; kokius savo asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų 



    

nepateikimo pasekmės, apie duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens 

duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis)), 

kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant darbuotojų 

teisių, pateikiama tokia forma, kokia kreipėsi į darbdavį; 

20.6. Mokyklos darbuotojai, siekdami įgyvendinti 20.1–20.4 papunkčiuose nurodytas 

teises, privalo Mokyklos direktoriui pateikti rašytinį prašymą (Toliau – Prašymas). 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

 

21. Mokinių asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais: mokymo sutarčių apskaitos, žurnalų 

pildymo, el. dienyno pildymo, mokinių registrų pildymo, įvairių pažymėjimų išdavimo, mokinio 

krepšelio paskaičiavimo, mokyklos vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo, ugdymo 

pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo, nemokamo maitinimo organizavimo, mokinių 

lankomumo apskaitos vedimui, Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos, mokinių asmens bylų 

tvarkymo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, informavimo apie Mokyklos veiklas bendruomenei ir 

visuomenei (mokinių kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga); gerai ir labai gerai 

besimokančių ir/ar mokyklą lankančių mokinių pagyrimo; nacionalinių mokinių pasiekimų 

patikrinimo; Mokinių patyčių prevencijos; Mokyklos turto saugumo užtikrinimo. 

22. Mokyklos darbuotojai, atlikdami savo pareigas ir tvarkydami mokinių (vaikų) 

asmens duomenis, privalo laikytis pagrindinių asmens duomenų tvarkymo principų. 

23. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai. Mokykla asmens 

duomenis tvarko vadovaudamasi ADTAĮ, Reglamentu ir kitais asmens duomenų tvarkymą 

mokyklose reglamentuojančiais teisės aktais. 

24. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia asmens duomenų tvarkymui, nuolat 

atnaujinami. Pagal Mokinių registro nuostatus mokinių asmens duomenys atnaujinami ne rečiau 

kaip 2 kartus per metus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) 

nustatytu laiku, t. y. priėmus naujus mokinius ir suformavus klases naujiems mokslo metams. 

Taip pat duomenys turi būti tikslinami ir atnaujinami, kai tik duomenų subjektas praneša apie jų 

pasikeitimą. 

25. Asmens duomenys turi būti tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems 

rinkti ir toliau tvarkyti. 

26. Tvarkomų asmens duomenų apimties sąrašas: 

26.1. Mokymo sutarčių apskaitos tikslu yra tvarkoma: mokinių, jų tėvų (ar globėjų, rūpintojų) 

vardai, pavardės, gyvenamoji vieta ir kontaktiniai telefono numeriai.  

26.2. Dienynų, elektroninio dienyno pildymo tikslu - mokinių, jų tėvų (ar globėjų, rūpintojų) 

vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta ir kontaktiniai telefono numeriai.  

26.3. Įvairių pažymėjimų (pvz.: išsilavinimo, ugdymo pasiekimų, pažymėjimų apie dalyvavimą 

konkursuose, važybose, būreliuose ir pan.) išdavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, amžius, klasė, 

pažymėjimo serija, numeris, išdavimo data, registracijos numeris, renginio pavadinimas. 

26.4. Mokinių registro tvarkymo tikslu:  



    

26.4.1. Mokinių registro objekto asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, 

deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos adresas, gimtoji kalba(-os), mokytis į mokyklą 

atvykimo/išvykimo duomenis (iš kur atvyko/kur išvyko, atvykimo/ išvykimo data, išvykimo priežastis, 

įsakymo numeris, mokyklos baigimo data), bendrus duomenis apie mokslą (klasė, mokymosi programa, 

mokymosi forma/būdas, dorinis ugdymas, kalba, kuria mokosi, kalbos, kurių mokosi, pažymėjimai, 

socialiai remtinas, nemokamai maitinamas, pavėžėjimas, specialieji ugdymosi poreikiai, kurso 

kartojimas, mokinio asmens bylos numeris, mokymosi sutartis, lankomi neformaliojo vaikų švietimo 

būreliai, išsilavinimas, valstybė ir mokykla (pavadinimas, kodas), kurioje įgytas išsilavinimas; 

26.4.2. pagal Mokinių registro nuostatus Mokinių registre kaupiami duomenys apie 

Mokinių registro objekto šeimą, mokyklos, kurioje mokosi Registro objektas, duomenys (gaunami 

iš Švietimo ir mokslo institucijų registro), duomenys, gaunami kiekvienais mokslo metais, apie 

Registro objekto mokymąsi bendrojo lavinimo mokykloje; 

26.5. Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, 

gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris, sutrikimai. Ypatingi asmens duomenys (sveikatos 

grupė, sutrikimai) gali būti tvarkomi tik esant tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškam sutikimui. 

26.6. Ugdymo pasiekimų organizavimo ir vykdymo tikslu - mokinio vardas, pavardė, asmens 

kodas, klasė, klasės auklėtojas, mokinio amžius, mokslo metai.  

26.7. Neformaliojo švietimo organizavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, klasės 

auklėtojas, mokinio amžius, mokslo metai.  

26.8. Nemokamo maitinimo organizavimo tikslu – šeimos sudėtis, mokinių, jų tėvų (ar globėjų) 

vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta ir kontaktiniai telefono numeriai.  

26.9. Mokyklos lankomumo apskaitos tikslu renkamos gydytojų pažymos apie ligą, priimami 

paaiškinimai iš mokinių tėvų, (globėjų, rūpintojų) ir saugomi mokinių asmens bylose.  

26.10. Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo 

data.  

26.11. Mokinių asmens bylų tvarkymo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data, 

klasės auklėtojas, asmens kodas, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, tautybė, gyvenamosios 

vietos adresas.  

26.12. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, gimimo data.  

26.13. Informavimo apie Mokyklos veiklas bendruomenei ir visuomenei (mokinių kūrybiniai 

darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga) tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, klasės vadovo, 

mokytojo vardas, pavardė, konkurso, renginio pavadinimas, vieta, dalyvių nuotraukos, darbai, filmuota 

medžiaga.  

26.14. Gerai ir labai gerai besimokančių ir/ar mokyklą lankančių mokinių pagyrimo Mokyklos 

internetinėje svetainėje tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė;  

26.15. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo tikslu – mokinio vardas, pavardė, klasė, 

mokomoji kalba, lytis, mokymo programa; 

26.15. Mokinių patyčių prevencijos tikslu – vaizdo duomenys, susiję su fiziniais asmenimis 

naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones; 



    

26.16. Mokyklos turto saugumo užtikrinimo tikslu - vaizdo duomenys, susiję su fiziniais 

asmenimis naudojant automatines vaizdo stebėjimo priemones; 

26.17. Mokykla tvarko mokinių asmens duomenis ir kitais apibrėžtais ir teisėtais tikslais, 

pvz., mokinių bylų archyvo tvarkymas;  

26.18. Vidaus administravimo tikslu: 

26.18.1. mokinių duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, slaptažodis, 

telefono Nr., gimimo data, klasė, lytis, foto nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, pilietybė, 

gimtoji kalba, programos kurso kartojimas; 

26.18.2. sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, sveikatos 

duomenys dėl galimos alerginės reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo; 

26.18.3. rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos; 

26.18.4. mokinių tėvų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, el. paštas, telefono Nr., 

gyvenamosios vietos adresas, darbovietės pavadinimas, užimamos pareigos, gimimo data; 

26.19. Mokinių asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo 

tikslai. Mokinių registro objekto duomenys yra saugomi Mokinių registro duomenų bazėje. Mokinių 

registro objektui pakeitus ugdymosi/mokymosi įstaigą, Mokinių registro objekto duomenys atitinkamai 

yra priskiriami kitai ugdymosi/mokymosi įstaigai. Mokinių registro objektui išvykus iš mokyklos jo 

duomenys saugomi Registro duomenų bazėje. 

27. Priėmus naujus mokinius ir suformavus klases (grupes) naujiems mokslo metams 

duomenys apie mokinius ir vaikus į Mokinių registrą (toliau – MR) įvedami iš Mokyklai pateiktų 

dokumentų (gimimo liudijimo, asmens tapatybės dokumento, prašymo, gyvenamosios vietos 

deklaracijos, išsilavinimo pažymėjimo ir kt.). 

28. Duomenis į MR įveda ir toliau tvarko Mokyklos direktoriaus paskirtas darbuotojas; 

29. Duomenų teikimas duomenų gavėjams. Asmens duomenys gali būti teikiami tik 

vadovaujantis ADTAĮ 5 straipsnyje nustatytais teisėto tvarkymo kriterijais pagal sudarytą 

asmens duomenų teikimo sutartį arba gavus duomenų gavėjo prašymą (pagal ADTAĮ 6 

straipsnį). Pagal MR nuostatus, Mokykla teikia mokinių asmens duomenis savo steigėjui – Palangos 

miesto savivaldybei. 

30. Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kuriems jie yra būtini funkcijų vykdymui: 

30.1. mokymo/ugdymo sutarčių apskaitos vykdymui – raštinės vedėjas, klasių vadovai; 

30.2. dienynų pildymui – mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, elektroninio 

dienyno administravimą vykdantis asmuo; 

30.3. išsilavinimo pažymėjimų išdavimui – direktoriaus paskirtas už MR atsakingas asmuo; kitų 

pažymėjimų – direktoriaus pavaduotojas ugdymui; 

30.4. MR tvarkymui - direktoriaus paskirtas už MR atsakingas asmuo; 

30.5. specialiojo ugdymo darbo organizavimui ir vykdymui – Vaiko gerovės komisijos 

nariai, logopedas, specialusis pedagogas; 



    

30.6. ugdymo pasiekimų organizavimui ir vykdymui – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, klasių vadovai, bibliotekos vedėjas; 

30.7. pagrindinio ugdymo, nacionalinio pasiekimų patikrinimo organizavimui ir vykdymui –

direktoriaus įsakymu paskirtas už darbą su duomenų perdavimo sistema KELTAS paskirtas atsakingas 

asmuo; 

30.8. neformaliojo švietimo organizavimui - direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

30.8. nemokamo maitinimo organizavimui – direktoriaus įsakymu paskirtas už 

mokinių maitinimo organizavimą atsakingas asmuo; 

30.9. Mokyklos lankomumo apskaitos vykdymui - direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis 

pedagogas, klasių vadovai; 

30.10. Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos vykdymui – direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui, socialinis pedagogas; 

30.11. mokinių asmens bylų tvarkymui - direktoriaus pavaduotojas ugdymui, klasių vadovai; 

30.12. tarpinstitucinio bendradarbiavimo vykdymui - direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

socialinis pedagogas; 

30.13. informavimui apie Mokyklos veiklas bendruomenei ir visuomenei - mokytojai, pagalbos 

mokiniui specialistai, klasių vadovai, bibliotekos vedėjas; 

30.14. mokinių patyčių prevencijos vykdymui - direktoriaus pavaduotojas ugdymui, socialinis 

pedagogas; 

30.15. Mokyklos turto saugumo užtikrinimui - direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams; 

30.16. mokinio lėšų apskaičiavimui vykdyti – direktoriaus įsakymu paskirtas už 

MR atsakingas asmuo; 

30.17. Mokyklos vidaus administravimo organizavimui ir vykdymui – direktoriaus pavaduotojai,  

raštinės vedėjas. 

VII SKYRIUS 

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 

31. Direktoriaus paskirtas Mokyklos darbuotojas turi užtikrinti, kad duomenų subjekto teisės 

būtų tinkamai įgyvendintos ir visa reikalinga informacija duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai, 

suprantamai bei priimtina forma. 

32. Duomenų subjekto – mokinio, jo tėvų ir kitų teisėtų vaiko atstovų - teisės 

ir jų įgyvendinimo būdai: 

32.1. Žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą: 

32.1.1. Mokykla, tiesiogiai iš mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rinkdama asmens 

duomenis, privalo suteikti tokią informaciją: savo rekvizitus; kokiais tikslais tvarkomi asmens 

duomenys; kam ir kokiais tikslais jie teikiami; kokius savo asmens duomenis vaikas, mokinys (jo 

tėvai ar globėjai, rūpintojai) privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės; 



    

32.1.2. Mokykla privalo duomenų subjektui suteikti informaciją apie teisę susipažinti su jo 

asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius jo asmens 

duomenis bei teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi duomenų subjekto asmens 

duomenys. Tokia informacija turėtų būti suteikiama duomenų rinkimo metu, pvz., klasės ar grupės 

tėvų susirinkimo metu, kai mokinių tėvai pildydami anketas pateikia savo ir mokinio ar vaiko 

asmens duomenis. Informaciją apie duomenų subjekto teises rekomenduojama paskelbti viešai. 

32.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi: 

32.2.1. jei mokiniui (jo tėvams ar globėjams, rūpintojams) kyla klausimų dėl jo asmens 

duomenų tvarkymo, jis, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę kreiptis į 

Mokyklos administraciją ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, 

kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami; 

32.2.2. Mokyklos administracija parengia atsakymą ir pateikia prašomus duomenis ne vėliau 

kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys 

turi būti pateikiami raštu. 

32.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens 

duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant ADTAĮ nuostatų. Jei duomenų 

subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, 

neišsamūs ar netikslūs, ir, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kreipiasi į Mokyklą, 

atsakingas darbuotojas nedelsiant privalo asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto prašymu 

(rašytine, žodine ar kita forma) nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis 

ir (ar) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. 

32.4. Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys: 

32.4.1. mokinys (jo tėvai ar globėjai, rūpintojai) turi teisę nesutikti (raštu, žodžiu ar kitokia 

forma), kad būtų tvarkomi tam tikri neprivalomi asmens duomenys. Toks nesutikimas gali būti 

pareikštas duomenų rinkimo metu neužpildant tam tikrų prašymo, sutarties ar anketos vietų (eilučių) 

arba vėliau gavus bet kokios formos duomenų subjekto prašymą nutraukti tam tikrų neprivalomų 

asmens duomenų tvarkymą. Kad ši teisė būtų įgyvendinama, duomenų subjektui privalo būti suteikta 

informacija, kurie jo asmens duomenys yra neprivalomi tvarkyti; 

32.4.2. Mokykla nedelsiant nutraukia neprivalomų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, 

išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, ir informuoja duomenų gavėjus. 

 

VIII SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTŲ SUTIKIMAS TVARKYTI JŲ ASMENS DUOMENIS 

 

33. Asmens duomenų subjektai, t. y. mokiniai, kurių amžius daugiau kaip 16 metų, 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių vaikų, besimokančių Mokykloje, amžius iki 16 metų, ir 

Darbuotojai, sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo išreiškia raštiškai, įskaitant elektroninėmis 

priemonėmis, pagal pridedamą nustatytą formą (1,2 priedai), patvirtindami, jog sutinka, kad jų asmens 

duomenys mokykloje būtų tvarkomi šiose Taisyklėse nurodytais tikslais. 



    

34. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jeigu jo 

asmens duomenys tvarkomi neteisėtai. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto 

duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai 

informuojamas prieš jam duodant sutikimą. 

 

IX SKYRIUS 

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO IR KONFIDENCIALUMO NUOSTATOS 

 

35. Prieigos teisės prie asmens duomenų ir įgaliojimai tvarkyti asmens duomenis 

suteikiami, naikinami ir keičiami Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

36. Mokykla, saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines 

ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio ar 

neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

37. Mokykla užtikrina tinkamą dokumentų bei duomenų rinkmenų saugojimą, imasi 

priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, 

pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui. Dokumentų kopijos, 

kuriose nurodomi darbuotojų asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų 

nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. 

38. Mokyklos Darbuotojai, direktoriaus įsakymais paskirti tvarkyti asmens duomenis, 

turi laikytis konfidencialumo principo (pasižadėjimas, 3 priedas) ir laikyti paslaptyje bet kokią su 

asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent 

tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Pareiga saugoti 

asmens duomenų paslaptį galioja taip pat ir perėjus dirbti į kitas pareigas, pasibaigus darbo ar 

sutartiniams santykiams. 

39. Mokykloje su Darbuotojų asmens duomenimis turi teisę susipažinti tik tie asmenys, 

kurie buvo įgalioti susipažinti su tokiais duomenimis, ir tik tuomet, kai tai yra būtina šiose 

Taisyklėse numatytiems tikslams pasiekti. 

40. Mokykla užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą 

techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, gaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, informacinių sistemų 

priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą. 

41. Mokykla imasi priemonių, kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam 

asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam 

tvarkymui, saugodama jai patikėtus dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai. 

42. Jei darbuotojas ar kitas atsakingas asmuo abejoja įdiegtų saugumo priemonių 

patikimumu, jis turi kreiptis į Mokyklos direktorių, kad būtų įvertintos turimos saugumo priemonės 

ir, jei reikia, inicijuotas papildomų priemonių įsigijimas ir įdiegimas. 

43. Darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys, kurie automatiniu būdu tvarko asmens 

duomenis arba iš kurių kompiuterių galima patekti į vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi 

asmens duomenys, naudoja pagal atitinkamas taisykles sukurtus slaptažodžius. Slaptažodžiai yra 

keičiami periodiškai, ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, taip pat susidarius tam tikroms 



    

aplinkybėms (pvz.: pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad 

slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims, ir pan.). 

44. Darbuotojo, dirbančio konkrečiu kompiuteriu, slaptažodį gali žinoti tik tas darbuotojas. 

Darbuotojas slaptažodį užklijuotame voke perduoda Mokyklos vadovui ar kitam jo įgaliotam asmeniui. 

Slaptažodžiai saugomi seife ar kitoje saugioje vietoje ir naudojami tik būtinu atveju. 

45. Ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius paskirti darbuotojai ar kiti atsakingi asmenys daro 

kompiuteriuose esančių asmens duomenų kopijas. 

46. Už kompiuterių priežiūrą atsakingas darbuotojas privalo užtikrinti, kad asmens duomenų 

rinkmenos nebūtų „matomos“ (shared) iš kitų kompiuterių, o antivirusinės programos atnaujinamos 

kartą per mėnesį. 

47. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus, Mokykla imasi neatidėliotinų 

priemonių užkertant kelią neteisėtam asmens duomenų tvarkymui. 

48. Savo asmeniniuose socialiniuose tinkluose tiek Darbuotojai, tiek mokiniai be asmenų 

sutikimo neturi teisės viešinti nuotraukų ar video įrašų. 

 

IX SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

49. Atsiradus naujiems, šiose Taisyklėse nenumatytiems atvejams ar teisės aktų 

pakeitimams, šis Taisyklės direktoriaus įsakymu gali būti papildomas, keičiamas ar naujai 

tvirtinamas. 

50. Šios Taisyklės ir jų pakeitimai skelbiami viešai Mokyklos internetinėje svetainėje. 

51. Darbuotojai su šiomis Taisyklėmis, jų pakeitimais ar papildymais supažindinami 

pasirašytinai arba naudojant informacines elektronines priemones (elektroniniu paštu, elektroninio 

dienyno platforma) ir privalo laikytis jame nustatytų įpareigojimų, o atlikdami savo darbo funkcijas 

vadovautis šiose Taisyklėse nustatytais principais. 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos 
mokinių asmens duomenų tvarkymo 
taisyklių  

           3 priedas  

PALANGOS ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

DARBUOTOJO PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENŲ PASLAPTĮ 

Aš suprantu: 

 kad savo darbe tvarkysiu Mokinių ir/ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų)  asmens duomenis, kurie 
visuomenės ir atskirų asmenų interesais gali būti atskleisti ar perduoti tik teisės aktų nustatyta tvarka 
įgaliotiems asmenims ir institucijoms; 

 kad draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenimis įstaigos viduje ar už jos ribų slaptažodžius ir kitus 
duomenis, leidžiančius programinių ir techninių priemonių pagalba sužinoti Mokinių ir/ar jų tėvų 
(globėjų, rūpintojų) asmens duomenis ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su Mokinių ir/ar jų tėvų 
(globėjų, rūpintojų) asmens duomenimis;  

 kad netinkamas mokinių ir/ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų tvarkymas gali 
užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. 

Aš pasižadu: 

 saugoti Mokinių ir/ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų paslaptį; 

 tvarkyti Mokinių ir/ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenis, vadovaudamasis Lietuvos 
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais man patikėtas asmens duomenų 
tvarkymo funkcijas; 

 neatskleisti, neperduoti tvarkomos informacijos nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis 
šia informacija tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų; 

 pranešti savo vadovui apie bet kokią įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę Mokinių ir/ar jų tėvų 
(globėjų, rūpintojų)asmens duomenų saugumui.  

Aš žinau: 

 kad už šio pasižadėjimo nesilaikymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatymo pažeidimą turėsiu atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus; 

 kad asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto asmens duomenų tvarkymo arba kitų duomenų valdytojo ar 
duomenų tvarkytojo, taip pat kitų asmenų veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam 
padarytą turtinę ir neturtinę žalą. 

 kad šis pasižadėjimas galios visą mano darbo laiką šioje įstaigoje, perėjus dirbti į kitas pareigas arba 
pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams. 

 

Aš esu susipažinęs su: 

Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

 

__________________                _________________                  ___________________________ 
         Pareigos                   Parašas                                          Vardas, pavardė 
    

 ______________                                       
        Data 



    

Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos 
asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

2 priedas  

 

ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

 

Aš, _________________________________________ sutinku, kad personalo valdymo, darbo 
sutarčių sudarymo ir vykdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo, dokumentų 
valdymo, komunikacijai darbo ir ne darbo metu palaikymo, tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo ir darbų 
saugos tikslais, mokykloje būtų tvarkomi ir saugomi šie mano asmens duomenys: 

 
1. Vardas, pavardė, parašas; 
2. Gimimo data, asmens kodas; 
3. Asmens dokumento duomenys (piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, dokumentą 
išdavusi įstaiga, išdavimo data); 
4. Faktinės ir registruotos gyvenamosios vietos adresai; 
5. Asmens socialinio draudimo numeris; 
6. Telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas; 
7. Gyvenimo ir veiklos aprašymas, šeimyninė padėtis; 
8. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai (banko pavadinimas, sąskaitos numeris); 
9. Pareigos, papildomi darbai ar funkcijos, duomenys apie priėmimą į darbą, perkėlimą į  kitas 
pareigas, atleidimą iš darbo; 
10. Duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, mokymąsi, atostogas; 
11. Darbo užmokestis, išeitinės išmokos, kompensacijos, pašalpos; 
12. Dirbtas laikas, neatvykimo į darbą laikas ir priežastis; 
13. Skatinimai, įspėjimai dėl darbo drausmės pažeidimo; 
14. Veiklos vertinimas; 
15. Ypatingi asmens duomenys, susiję su asmens teistumu, sveikatos būkle, naryste profesinėse 
sąjungose; 
16. Nuosavos transporto priemonės duomenys. 

 

____________________ 

(parašas) 

________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

__________________ 

(data) 

 
 
 
 
 



    

Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos 
asmens duomenų tvarkymo taisyklių  

1 priedas  

ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS VAIKO TĖVO (GLOBĖJO, RŪPINTOJO) 
SUTIKIMAS VAIKO DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO 

Aš, _________________________________________, sutinku, kad mano vaiko (globotinio)   

                   (tėvo (globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė) 

______________________________________________________________,  asmens duomenys                                         
(mokinio vardas, pavardė) 

būtų tvarkomi nurodytiems tikslams:                                                                               (pažymėti X)      

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Sutinku  Nesutinku  
  

Informavimo apie mokyklos veiklas bendruomenei ir visuomenei (mokinių 
kūrybiniai darbai, nuotraukos, filmuota medžiaga) tikslu  

    

Vaiko fotografavimas mokyklos veiklos viešinimo tikslais grupinėse ir 
individualiose nuotraukose mokyklos teritorijoje 

    

Vaiko fotografavimas mokyklos veiklos viešinimo tikslais  sporto, kultūros ir 
kituose viešuosiuose renginiuose už mokyklos teritorijos  

    

Vaiko filmavimas mokyklos veiklos viešinimo tikslais      

Vaiko nuotraukų skelbimas mokyklos patalpose esančiuose stenduose      

Vaiko nuotraukų skelbimas spausdintuose reklaminiuose plakatuose, 
skrajutėse, lankstinukuose apie mokyklą 

  

Vaiko nuotraukų viešinimas miesto ir respublikinėje žiniasklaidoje   

Vaiko nuotraukų skelbimas mokyklos interneto puslapyje      

Vaizdo medžiagos skelbimas mokyklos interneto puslapyje ir socialiniuose 
tinkluose pristatant mokyklą 

    

Sutikimas saugomas mokinio asmens byloje ir naikinamas, kai Jūsų vaikas baigia lankyti šią 
Mokyklą arba iki tol, kol atšauksite šį sutikimą. 
 Vaiko nuotraukos ir vaizdo medžiaga gali būti perduota saugoti į mokyklos archyvą (metraštį) 
ir saugomi iki aktualumo pabaigos. 
 Man yra žinoma, kad teisės aktų nustatyta tvarka aš turiu teisę: 

1. prašyti susipažinti su informacija apie tvarkomus vaiko asmens duomenis; 
2. prašyti ištaisyti netikslius pateiktus vaiko asmens duomenis; 
3. prašyti ištrinti netikslius arba visus pateiktus vaiko asmens duomenis (teisė būti pamirštam); 
4. nesutikti, kad būtų tvarkomi vaiko asmens duomenys; 
5. prašyti perduoti vaiko tvarkomus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir 

kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą); 

6. atšaukti šį duotą sutikimą bet kuriuo metu; 
7. apskųsti mokyklos veiksmus (neveikimą) valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 

 
 Savo parašu patvirtinu pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir išsamumą, taip pat, kad esu 
susipažinęs su savo teisėmis ir tvarkomų duomenų apimtimis. 

______________________ _____________________________________ 
 
parašas            vardas, pavardė 
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Tvarkomų asmens duomenų apimtys: 

Mokymo sutarčių apskaitos tikslu:  
vaiko vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta, telefono numeris,  jo tėvų (globėjų, 
rūpintojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, telefonų numeriai; 
Dienynų, elektroninio dienyno pildymo tikslu: 
vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, gimimo data,  gyvenamoji vieta ir kontaktiniai telefono 
numeriai; 
Įvairių pažymų, pažymėjimų (pvz. išsilavinimo, ugdymo pasiekimų,  dalyvavimo renginiuose, 
olimpiadose, konkursuose, sportinėse varžybose, rungtynėse ir kt.) išdavimo tikslu: 
vaiko vardas, pavardė, gimimo data, klasė, gyvenamoji vieta, renginio pavadinimas, pažymėjimo serija, numeris, 
išdavimo data, registracijos numeris; 
Ugdymo pasiekimų organizavimo ir vykdymo tikslu: 
vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, klasė, amžius, mokslo metai, klasės vadovo vardas, pavardė; 
Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo ir vykdymo tikslu: 
vaiko ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, gyvenamoji vieta, kontaktiniai telefonų numeriai, vaiko 
gimimo data, sutrikimai.  
Nemokamo maitinimo organizavimo tikslu: 
Šeimos sudėtis, vaiko, jo tėvų (ar globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, asmens kodai, gyvenamoji vieta ir 
kontaktiniai telefono numeriai; 
Mokyklos lankomumo apskaitos tikslu: 
renkamos gydytojų pažymos apie ligą, priimami paaiškinimai iš vaiko tėvų, (globėjų, rūpintojų) ir saugomi 
mokinių asmens bylose. 
Mokyklos nelankančių mokinių apskaitos tikslu: 
vaiko vardas, pavardė, klasė, gimimo data, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonų 
numeriai; 
Mokinių asmens bylų tvarkymo tikslu: 
vaiko vardas, pavardė, klasė, gimimo data, renkamos asmens tapatybę įrodančių dokumentų kopijos (vaiko 
gimimo liudijimo, asmens tapatybės kortelės ar paso), klasės vadovo, tėvų (globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, 
gyvenamosios vietos adresas; 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo tikslu: 
vaiko vardas, pavardė, klasė, gimimo data; 
Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tikslu: 
vaiko vardas, pavardė, klasė, amžius, mokslo metai, klasės vadovo vardas, pavardė; 
Mokyklos veiklos informavimo bendruomenei ir/ar visuomenei tikslu: 
vaikų sukurtas kūrybinis darbas, kur užfiksuotas vaiko vardas, pavardė, gimimo data, klasė, apie vaiko veiklą 
sukurta filmuota medžiaga ir/ar nuotraukos, kur užfiksuotas vaikas; 
Pasiekimų, pagyrimų mokyklos internetinėje svetainėje tikslu:  
vaiko vardas, pavardė, klasė, mokytojo ar klasės vadovo vardas, pavardė. 
Išvykstant į kitą šalį mokyklos atstovavimo tikslu: 
vaiko vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, asmens tapatybės kortelės arba paso duomenys, tėvų 
(globėjų, rūpintojų) vardai, pavardės, kontaktiniai telefonų numeriai; 
Mokykloje tvarkomi vaikų asmens duomenys vidaus administravimo tikslu: 
vaikų duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, lytis, el. paštas, telefono numeris, foto nuotrauka, 
gyvenamosios vietos adresas; bendrieji duomenys apie mokslą;  
sveikatos duomenys: fizinio ugdymo grupė, regėjimo aštrumas, sveikatos duomenys (dėl galimos alerginės 
reakcijos į aplinką ir/ar maistą, dėl neįgalumo, rizikos veiksniai, gydytojo nurodymai ir rekomendacijos); 
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, elektroninis paštas, telefono 
numeris, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data. 
Kitais tikslais, jei tai yra numatyta pagal teisės aktų reikalavimus. 
Duomenų tvarkymo pagrindas: ši užpildyta sutikimo forma.  

____________________________________________________________________                                                                                                                                                

(Vardas, pavardė, parašas)  

 


